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АНОТАЦІЯ 

 

Таран С.Ф. Регіональні особливості розвитку інноваційного 

підприємництва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 

Луцький національний технічний університет, Луцьк, 2021. 

У дисертації здійснено нове вирішення наукового завдання – розробка 

теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо 

підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону. Узагальнено 

наукові підходи до визначення поняття «інноваційне підприємництво». 

Виділено три підходи до трактування поняття «інноваційне підприємництво»: 

інноваційне підприємництво як процес створення «нового»; інноваційне 

підприємництво як творча діяльність створення «нового»; інноваційне 

підприємництво як форми створення «нового», інтеграції науки та 

виробництва. У роботі запропоновано використовувати підхід до трактування 

інноваційного підприємництва регіону із врахуванням основних стадій 

інноваційного процесу (фундаментальні дослідження, комерціалізація ідеї, 

прикладна розробка, інноваційний продукт, споживання), складових 

інноваційного підприємництва (наука, виробництво) та критеріїв його оцінки 

(кількість та якість). Під інноваційним підприємництвом регіону у роботі 

запропоновано розуміти трьохвекторний простір, що поєднує: стадії 

генерування інноваційного продукту (фундаментальні дослідження, 

комерціалізація, прикладна розробка, створення інноваційного продукту, 

споживання), форми інтеграції науки та виробництва, а також кількісні та якісні 

характеристики регіонального розвитку як критерії оцінки отриманого 

підприємницького доходу. У роботі обґрунтовано, що метою здійснення 

інноваційного підприємництва є перехід на інноваційну модель розвитку 

економіки регіону, в результаті чого забезпечиться формування нового 

технологічного укладу. Доведено, що її досягнення потребує реалізації 
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наступних завдань інноваційного підприємництва регіону: створення 

комунікацій в системі «наука-виробництво»; інтеграція між усіма стадіями 

інноваційного підприємництва регіону; формування інноваційної бізнес-освіти; 

розвиток наукомістких виробництв у регіоні; ефективне використання 

інноваційного потенціалу та інтелектуального капіталу регіону. Визначено 

особливості традиційного та інноваційного підприємництва регіону за 

складовими елементами: суб’єкт, об’єкт, види, мета, цілі, завдання, результат, 

ресурси, принципи. 

У роботі розроблено авторський підхід до класифікації чинників розвитку 

інноваційного підприємництва регіону за ознаками: 1.Середовищем: чинники 

ендогенного впливу та чинники екзогенного впливу. 2.Функціональною 

сферою: інституційні, правові, економічні, соціальні, технологічні. 3.Якістю 

впливу: чинники стимулюючої дії та чинники деструктивної дії. 4.Часом: 

ретроспективні чинники, поточні чинники, перспективні чинники. 5.Способом 

впливу: структурні чинники, елементні чинники. Ендогенними чинниками 

розвитку інноваційного підприємництва регіону є чинники внутрішнього 

середовища, зокрема інноваційні, інвестиційні, природно-ресурсні, людські, 

матеріально-технічні. Екзогенними чинниками є чинники зовнішнього 

середовища по відношенню до регіону (економічні, політичні, культурні, 

нормативно-правові, бюджетно-фіскальна, податкова, зовнішньоекономічна та 

інші види політик). За функціональною сферою виділено інституційні (норми, 

правила, інститути, інституції), правові (закони, розпорядження, постанови, 

стандарти), економічні (рівень інфляції, відсотки по кредитах, мінімальні 

заробітна плата, рівень фінансування НДДКР, ставки оподаткування, 

страхування, інвестування), соціальні (рівень зайнятості і безробіття, 

купівельна спроможність населення, демографічні ситуація, система 

соціального захисту), технологічні (технологічний уклад економіки, рівень 

розвитку науки та техніки, матеріально-технічна база). За якістю впливу 

виділено чинники стимулюючої та деструктивної дії. Стимулюючі чинники 

сприяють розвитку інноваційного підприємництва регіону, формують 
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сприятливе середовище та умови для генерування інновацій регіональними 

суб’єктами господарювання та їх комерціалізації. Чинники деструктивної дії 

гальмують процеси розвитку інноваційного підприємництва регіону, що 

вимагає вжиття превентивних заходів щодо їх негативного впливу. За часом 

виділяють ретроспективні, поточні та перспективні чинники. Дослідження 

ретроспективних чинників дозволяє виявити та проаналізувати тенденції 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, виявити кореляційні 

залежності між обсягом випуску інноваційної продукції та чинниками, що 

зумовлюють його зміну. Оцінка поточних чинників спрямована на виявлення 

існуючого стану розвитку інноваційного підприємництва регіону, що дозволяє 

вчасно реагувати на зміни середовище та прийняти заходи, які сприятимуть 

нарощенню інноваційної активності суб’єктів господарювання. Перспективні 

чинники дозволяють передбачити позитивний або негативний вплив на рівень 

розвитку інноваційного підприємництва. Запропонований підхід дозволить 

виявити найбільш значимі чинники впливу на розвиток інноваційного 

підприємництва регіону, їх прорангувати за силою впливу, а також превентивно 

реалізувати заходи щодо їх деструктивного впливу.   

Досліджено зарубіжний досвід розвитку інноваційного підприємництва, 

що дозволяє імплементувати окремі його елементи у практику регіонів 

держави, та на цій основі – обрати найбільш ефективні форми здійснення 

інноваційного підприємництва регіону. Обґрунтовано, що основними формами 

здійснення інноваційного підприємництва регіону є інноваційні бізнес-хаби, 

технопарки, технополіси, венчурні компанії, функціонування яких дозволяє 

диферсифікувати інноваційну інфраструктуру регіону та перейти на 

інноваційну модель розвитку.  

У роботі розроблено методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва, який включає такі 

етапи: вибір мети, об’єкта та завдань оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва; вибір методів оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва; вибір напрямів 
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дослідження (оцінка стадій розвитку інноваційного підприємництва регіону: 

прикладні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, інноваційний 

продукт; оцінка форм інтеграції інноваційного підприємництва регіону: наука, 

виробництво; оцінка підприємницького доходу: дохід отриманий від реалізації 

інноваційної продукції); вибір системи показників оцінки розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; комплексна оцінка рівня розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; оцінка регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва. 

Проведено аналіз та оцінку розвитку інноваційного підприємництва 

регіону. Визначено регіони-лідери та регіони-аутсайдери за рівнем розвитку 

інноваційного підприємництва. Регіонами-лідерами за розвитком інноваційного 

підприємництва є Сумська, Запорізька, Харківська, Кіровоградська, 

Тернопільська, Чернівецька, Київська області. Це обумовлено наявністю 

значного інтелектуального та науково-технічного потенціалів; чітко окреслених 

пріоритетів розвитку інноваційного підприємництва регіону; виваженої 

регіональної інноваційної політики; наявністю ефективних форм співпраці між 

суб’єктами господарювання в сфері здійснення інноваційного підприємництва. 

Регіонами-аутсайдерами щодо розвитку інноваційного підприємництва є 

Хмельницька, Дніпропетровська, Рівненська, Луганська області. Основними 

причинами такого стану є несприятливий інвестиційний клімат щодо 

здійснення інноваційного підприємництва регіону, низька інноваційна 

активність регіональних суб’єктів господарювання, недієвість або відсутність 

програм інноваційного розвитку регіону, недостатність фінансового 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону, низький рівень 

інтеграції в системі «наука-бізнес-влада», низький рівень технологічного 

укладу економіки регіону. 

Проведено ранжування регіонів України за показниками розвитку 

інноваційного підприємництва. Виявлено регіональні особливості розвитку 

інноваційного підприємництва: відсутність тісного зв’язку між рівнем 

промислового розвитку регіону та рівнем їх інноваційної активності; значна 
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диференціація значень показників за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва; тенденція до зниження інноваційної активності підприємств 

промислових комплексів більшості регіонів держави; переважання дифузії 

інновацій; низька питома вага інноваційної продукції в регіональному випуску 

промислової продукції. 

Визначено та деталізовано пріоритети розвитку інноваційного 

підприємництва регіону до яких віднесено: формування та реалізація 

конкурентоспроможних регіональних інноваційних продуктів; підвищення 

рівня якості інституційної інфраструктури регіону; удосконалення 

інформаційного забезпечення інноваційних процесів регіону; забезпечення 

якісної підготовки фахівців сфери інноваційного підприємництва регіону; 

стимулювання регіональних суб’єктів господарювання до забезпечення 

інноваційної активності. 

Сформовано організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, який складається із методів, інструментів, принципів 

та важелів організаційно-економічного та правового характеру, які у сукупності 

забезпечують ефективне використання ресурсного потенціалу регіону, 

реалізацію потенціалу та збалансування інтересів усіх стейкхолдерів в процесі 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону. Сформовано 

уніфіковану матрицю побудови регіональної інноваційної стратегії як напряму 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону, що може 

застосовуватись для всіх типів інноваційного розвитку регіонів. Розроблено 

підхід до формування регіональної інноваційної стратегії, який враховує 

територіальні та секторальні особливості регіону, інтереси стейкхолдерів та 

націлений на визначенні бажаних траєкторій розвитку інноваційного 

підприємництва в регіоні, що дозволяє сформувати стратегічні пріоритети 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

У роботі розроблено підхід до інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону,  в основу якого покладено інституційну 

складову, покликану інтегрувати організаційні структури усіх елементів 
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інноваційного підприємництва регіону в ефективний механізм, здатний 

генерувати, успішно впроваджувати і поширювати інновації. Запропоновано 

переформатувати діючі інституції, забезпечити консолідацію зусиль 

стейкхолдерів в напрямку підвищення рівня розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. Обґрунтовано, що запропонований підхід  підвищить 

результативність комплексу економічних, організаційних та наукових заходів 

на регіональному рівні та дозволить максимально ефективно використовувати 

інноваційний потенціал регіону.  

Ключові слова: регіон, інновація, інноваційне підприємництво, 

інноваційний розвиток, регіональний розвиток, організаційно-економічний 

механізм, регіональна інноваційна стратегія, методичний підхід. 
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ABSTRACT 

 

Taran S. F. Regional features of innovative entrepreneurship development. – 

Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.05 – development of productive forces and regional economics – Lutsk 

National Technical University, Lutsk, 2021. 

The thesis provides a new solution to the scientific problem – the development 

of theoretical and methodological provisions and scientific and practical 

recommendations for improving the level of development of innovative 

entrepreneurship in the region. Scientific approaches to the definition of the concept 

of «innovative entrepreneurship» are summarized. There are three approaches to the 

interpretation of the concept of «innovative entrepreneurship». They are innovative 

entrepreneurship as a process of creating «new, innovative entrepreneurship as a 

creative activity of creating «new», innovative entrepreneurship as a form of creating 

«new», integration of science and production. The paper suggests using an approach 

to the interpretation of innovative entrepreneurship in the region, taking into account 

the main stages of the innovation process (fundamental research, commercialization 

of the idea, applied development, innovative product, consumption), components of 

innovative entrepreneurship (science, production) and criteria for its evaluation 

(quantity and quality). Under the innovative entrepreneurship of the region in the 

paper, it is proposed to understand a three-vector space that combines: stages of 

generating an innovative product (fundamental research, commercialization, applied 

development, creation of an innovative product, consumption), forms of integration 

of Science and production, as well as quantitative and qualitative characteristics of 

regional development as criteria for assessing the received entrepreneurial income. 

The paper proves that the purpose of implementing innovative entrepreneurship is to 

switch to an innovative model of regional economic development, which will ensure 

the formation of a new technological order. It is proved that its achievement requires 

the implementation of the following tasks of innovative entrepreneurship in the 
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region: creation of communications in the system «science-production»; integration 

between all stages of innovative entrepreneurship in the region; formation of 

innovative business education; development of high-tech industries in the region; 

effective use of innovative potential and intellectual capital of the region. The 

features of traditional and innovative entrepreneurship in the region are determined 

by their constituent elements: subject, object, types, purpose, goals, tasks, result, 

resources, principles. 

The paper develops the author's approach to classifying factors of development 

of innovative entrepreneurship in the region according to the following 

characteristics: 1.environment: factors of endogenous influence and factors of 

exogenous influence. 2. functional sphere: institutional, legal, economic, social, 

technological. 3. quality of influence: factors of stimulating action and factors of 

destructive action. 4. time: retrospective factors, current factors, prospective factors. 

5. method of influence: structural factors, elemental factors. Endogenous factors in 

the development of innovative entrepreneurship in the region are factors of the 

internal environment, in particular innovative, investment, natural resource, human, 

material and technical. Exogenous factors are environmental factors in relation to the 

region (economic, political, cultural, regulatory, fiscal, tax, foreign economic and 

other types of policies). According to the functional sphere, institutional (norms, 

rules, institutions, institutions), legal (laws, orders, resolutions, standards), economic 

(inflation rate, interest on loans, minimum wages, level of R&D financing, tax rates, 

insurance, investment), social (level of employment and unemployment, purchasing 

power of the population, demographic situation, social protection system), 

technological (technological structure of the economy, level of development of 

science and technology, material and technical base). According to the quality of 

influence, factors of stimulating and destructive action are identified. Stimulating 

factors contribute to the development of innovative entrepreneurship in the region, 

create a favourable environment and conditions for generating innovations by 

regional business entities and commercializing them. Factors of destructive action 

hinder the development of innovative entrepreneurship in the region, which requires 
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the adoption of preventive measures against their negative impact. Retrospective, 

current, and prospective factors are distinguished by time. The study of retrospective 

factors allows us to identify and analyse trends in the development of innovative 

entrepreneurship in the region, to identify correlations between the volume of output 

of innovative products and factors that cause its change. The assessment of current 

factors is aimed at identifying the current state of development of innovative 

entrepreneurship in the region, which allows us to respond in time to changes in the 

environment and take measures that will contribute to increasing the innovative 

activity of business entities. Promising factors allow us to predict a positive or 

negative impact on the level of development of innovative entrepreneurship. The 

proposed approach will make it possible to identify the most significant factors of 

influence on the development of innovative entrepreneurship in the region, rank them 

according to the strength of influence, as well as pre-emptively implement measures 

for their destructive influence. 

The thesis examines the foreign experience of developing innovative 

entrepreneurship, which allows us to implement some of its elements in the practice 

of the regions of the state, and to choose the most effective forms of implementing 

innovative entrepreneurship in the region on this basis. It is proved that the main 

forms of innovative entrepreneurship in the region are innovative business hubs, 

technoparks, technopolises, venture companies, the functioning of which allows 

differentiating the innovative infrastructure of the region and switching to an 

innovative development model.   

The paper develops a methodological approach to the analysis and assessment of 

regional features of the development of innovative entrepreneurship, which includes 

the following stages: the choice of goals, object and tasks for assessing regional 

features of the development of innovative entrepreneurship; the choice of methods for 

assessing regional features of the development of innovative entrepreneurship in the 

region; the choice of research directions (assessment of stages of development of 

innovative entrepreneurship in the region: applied research, commercialization, 

applied development, innovative product; assessment of forms of integration of 
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innovative entrepreneurship in the region: science, production; assessment of 

entrepreneurial income: income received from the sale of innovative products); 

selection of a system of indicators for assessing the development of innovative 

entrepreneurship in the region; comprehensive assessment of the level of 

development of innovative entrepreneurship in the region; assessment of regional 

features of the development of innovative entrepreneurship. 

The analysis and assessment of the development of innovative entrepreneurship 

in the region is carried out. Leading regions and outsider regions in terms of 

innovative entrepreneurship development are identified. The leading regions in the 

development of innovative entrepreneurship are Sumy, Zaporizhia, Kharkiv, 

Kirovohrad, Ternopil, Chernivtsi, and Kiev regions. This is due to the presence of 

significant intellectual, scientific and technical potentials; clearly defined priorities 

for the development of innovative entrepreneurship in the region; a balanced regional 

innovation policy; the existence of effective forms of cooperation between business 

entities in the field of innovative entrepreneurship. The outsider regions for the 

development of innovative entrepreneurship are Khmelnitsky, Dnipropetrovsk, 

Rivne, and Luhansk regions. The main reasons for this situation are the unfavourable 

investment climate for the implementation of innovative entrepreneurship in the 

region, low innovation activity of regional business entities, inefficiency or lack of 

programs for innovative development of the region, insufficient financial support for 

the development of innovative entrepreneurship in the region, low level of integration 

in the system «science-business-power», low level of technological structure of the 

region's economy. 

The ranking of regions of Ukraine by indicators of innovative entrepreneurship 

development was carried out. Regional features of the development of innovative 

entrepreneurship are revealed. They are the absence of a close relationship between 

the level of industrial development of the region and the level of their innovative 

activity; a significant differentiation of indicators by the level of development of 

innovative entrepreneurship; a tendency to reduce the innovative activity of 

enterprises of industrial complexes in most regions of the state; the predominance of 
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innovation diffusion; a low share of innovative products in the regional output of 

industrial products. 

The priorities for the development of innovative entrepreneurship in the region 

are defined and detailed. They include the formation and implementation of 

competitive regional innovation products; improving the quality of the institutional 

infrastructure of the region; improving information support for innovation processes 

in the region; providing high-quality training of specialists in the field of innovative 

entrepreneurship in the region; stimulating regional business entities to ensure 

innovation activity. 

An organizational and economic mechanism for the development of innovative 

entrepreneurship in the region has been formed, which consists of methods, tools, 

principles and levers of an organizational, economic and legal nature, which together 

ensure the effective use of the resource potential of the region, the realization of the 

potential and balancing the interests of all stakeholders in the process of ensuring the 

development of innovative entrepreneurship in the region. A unified matrix of 

building a regional innovation strategy as a direction for ensuring the development of 

innovative entrepreneurship in the region has been formed, which can be applied for 

all types of innovative development of regions. An approach to the formation of a 

regional innovation strategy has been developed. It that takes into account the 

territorial and sectoral characteristics of the region, the interests of stakeholders. This 

approach is aimed at determining the desired trajectories for the development of 

innovative entrepreneurship in the region, which allows you to form strategic 

priorities for the development of innovative entrepreneurship in the region. 

The paper develops an approach to institutional support for the development of 

innovative entrepreneurship in the region, which is based on an institutional 

component designed to integrate the organizational structures of all elements of 

innovative entrepreneurship in the region into an effective mechanism that can 

generate, successfully implement and distribute innovations. It is proposed to 

reformat the existing institutions, ensure the consolidation of efforts of stakeholders 

in the direction of increasing the level of development of innovative entrepreneurship 
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in the region. It is proved that the proposed approach will increase the effectiveness 

of a set of economic, organizational and scientific measures at the regional level and 

will make it possible to maximize the use of the innovative potential of the region. 

Key words: region, innovation, innovative entrepreneurship, innovative 

development, regional development, organizational and economic mechanism, 

regional innovation strategy, methodological approach. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Конкурентоспроможність 

економіки України та її регіонів визначається інноваційним типом розвитку, 

рівнем інноваційної активності регіональних суб’єктів господарювання та 

комерціалізації винаходів, технологічним укладом економіки, інтелектуальним 

капіталом тощо. Вагоме місце у забезпеченні цих процесів належить 

інноваційному підприємництву як інструменту переходу національної та 

регіональної економік на інноваційну модель розвитку. Поширення пандемії 

COVID-19, карантинні обмеження та інші деструктивні фактори, суттєво 

вплинули на стан та розвиток інноваційного підприємництва регіонів. Зазначені 

фактори посилили пошук нових форм здійснення інноваційного 

підприємництва регіональними суб’єктами господарювання; зумовили 

виявлення чинників розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

необхідність розробки методичного підходу щодо оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва; організаційно-

економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

обґрунтування вибору регіональної інноваційної стратегії розвитку 

інноваційного підприємництва; формування інституційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Теоретична та практична 

значущість проблеми розвитку інноваційного підприємництва в регіонах 

України обумовили актуальність теми, мету, завдання та зміст дисертаційного 

дослідження. 

Значний внесок у розвиток інноваційного підприємництва зробили 

провідні вітчизняні науковці: Ю.Бажал, З.Варналій , І.Вахович, Е.Забарна, 

В.Захарченко, В.Зянько, В.Геєць, В.Горфинкель, Л.Ковальська, І.Кривов’язюк, 

В.Нежиборець, Х.Патицька, Н.Рудь, В.Сизоненко, А.Смоленюк, 

І.Сторонянська, Т.Ткаченко, С.Тульчинська, Л.Федулова та інші. Серед 

зарубіжних вчених, що займалися проблематикою розвитку інноваційного 

підприємництва слід виділити праці М. Вебера, П. Друкера, В. Зомбарта, 

Р. Кантильйона, Ф. Найта, Ж.-Б. Сея, Й. Тюнена, Й.Шумпетера та інших. 
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Проте, віддаючи належне досягнутим результатам, можна виділити низку 

недостатньо опрацьованих питань щодо ґрунтовного аналізу регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва. Це підтверджує 

актуальність обраної теми, логіко-структурну побудову дисертації, її мету, 

завдання та напрями дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота пов’язана та узгоджується із завданнями, визначеними у 

Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695); Стратегією розвитку 

Волинської області на період до 2027  року (затвердженої рішенням обласної 

ради від 12.03.2020 р. №29/16). 

Дисертаційна робота тісно пов’язана з темами наукових досліджень 

Луцького національного технічного університету, зокрема: «Підприємництво 

як драйвер капіталізації економіки регіону» (номер державної реєстрації 

0120U100819), в якій обґрунтовано сутність та значення інноваційного 

підприємництва у забезпеченні капіталізації економіки регіону; визначено 

систему чинників, що випливають на рівень розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; «Управління підприємствами на інноваційних засадах 

в регіоні» (номер державної реєстрації 0116U001922), в якій запропоновано 

організаційно-економічний механізм та інституційне забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; «Механізми створення регіональних 

студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки» 

(номер державної реєстрації 0117U000628), в якій обґрунтовано методичний 

підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів 

держави (довідка №1186а-21-35 від 11.12.2020 р.). 

Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретико-методичних 

положень та розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення 

рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність формування та вирішення 

наступних завдань:  
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 дослідити сутнісну характеристику інноваційного підприємництва 

регіону; 

 розробити підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; 

 дослідити форми здійснення інноваційного підприємництва регіону; 

 розробити методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва;  

 провести аналіз регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва; 

 сформувати організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; 

 систематизувати інституційно-організаційну структуру забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

 розробити алгоритм вибору регіональної інноваційної стратегії, як 

напряму забезпечення розвитку інноваційного підприємництва.  

Об’єктом дослідження є процес оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва. 

Предмет дослідження – теоретико-прикладні підходи до оцінки 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дисертаційної 

роботи є наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених з проблем регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва.  

У процесі проведення дослідження використано такі загальнонаукові та 

спеціальні методи: діалектичний – для виявлення закономірностей, принципів і 

факторів сприяння розвитку інноваційного підприємництва регіону; системного 

аналізу – для розкриття сутності поняття  «інноваційне підприємництво 

регіону»; комплексного аналізу – для оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва; графічного аналізу – для 

схематичного відображення узагальнених теоретичних та аналітичних 
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результатів дослідження розвитку інноваційного підприємництва регіону; 

матричний, логічного узагальнення – для розробки механізму розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; розробки інноваційної стратегії 

розвитку регіону; логіко-структурний – для побудови інституційно-

організаційної структури забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіону.  

Інформаційну базу дослідження становили: законодавчі та нормативно-

правові акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

нормативні документи міністерств і відомств; офіційні дані Державної служби 

статистики України; матеріали, опубліковані у наукових і періодичних 

виданнях, в мережі Інтернет, а також дані, отримані автором у процесі власних 

досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних і методичних підходів до розвитку інноваційного підприємництва 

регіону. Найбільш вагомі результати дисертаційного дослідження полягають у 

наступному: 

вперше: 

 на основі методу «форсайт» розроблено диференційований підхід до 

формування дієвої регіональної інноваційної стратегії, в основу якого 

покладено територіальні та секторальні особливості регіону, інтереси 

стейкхолдерів, використання якого дозволить обрати траєкторії розвитку 

інноваційного підприємництва регіону залежно від рівня його розвитку; 

удосконалено: 

– понятійно-термінологічний апарат, що характеризує інноваційне 

підприємництво регіону, під яким запропоновано розуміти трьохвекторний 

простір, що поєднує: стадії генерування інноваційного продукту 

(фундаментальні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, створення 

інноваційного продукту, споживання), форми інтеграції науки та виробництва, 

а також кількісні та якісні характеристики регіонального розвитку як критерії 

оцінки отриманого підприємницького доходу; 
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– методичний підхід до аналізу та оцінки інноваційного підприємництва 

регіону, який на відміну від існуючих, дозволяє шляхом оцінки стадій 

інноваційного процесу, форм інтеграції науки і виробництва, отриманого 

підприємницького доходу згрупувати регіони за темпами розвитку 

інноваційного підприємництва, та, на цій основі, розробити механізм 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіонів держави; 

 модель формування та реалізації організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, що на відміну від існуючих, 

передбачає визначення пріоритетів розвитку та стратегічних цілей переходу на 

інноваційну модель розвитку регіону, застосування систематизованих 

інструментів реалізації зазначеного механізму, що  дозволить забезпечити дієву 

взаємодію суб’єктів інноваційної діяльності регіону, формування сприятливого 

інституційного середовища регіону, яке б стимулювало розвиток інноваційного 

підприємництва, а також продукування інноваційних продуктів; 

дістало подальший розвиток: 

– підхід до класифікації чинників розвитку інноваційного підприємництва 

регіону, який на відміну від існуючих, дозволяє їх систематизувати за 

ознаками: середовищем; функціональною сферою; якістю впливу; часом; 

способом впливу, та визначити значимість їх впливу залежно від стадії, форми 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, що дозволить розробити 

систему превентивних заходів щодо усунення їх негативного впливу на 

отримання інноваційного продукту; 

– модель імплементації елементів зарубіжного досвіду розвитку 

інноваційного підприємництва у практику регіонів держави, що дозволить 

обрати ефективні форми здійснення інноваційного підприємництва регіону; 

 інституційно-організаційна структура забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, яка базується на інституційній 

складовій, покликаній інтегрувати організаційні структури усіх елементів 

інноваційного підприємництва регіону в ефективний механізм, що здатний 

генерувати, успішно впроваджувати і поширювати інновації, що в свою чергу 
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підвищить результативність комплексу економічних, організаційних та 

наукових заходів на регіональному рівні та дозволить максимально ефективно 

використовувати інноваційний потенціал регіону; 

– алгоритм вибору регіональної інноваційної стратегії, що базується на 

цілеспрямованому поєднанні стратегічних та оперативних цілей, а також 

способів інноваційного розвитку регіону, передбачає підвищення рівня його 

конкурентоспроможності шляхом формування сприятливого інституційного 

середовища для усіх стейкхолдерів на основі впровадження інноваційної 

культури. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретичних і методичних засад та розробці практичних 

рекомендацій щодо ефективного розвитку інноваційного підприємництва в 

регіонах України.  

Особливу практичну значимість мають запропоновані: методичний підхід 

до аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва на основі дослідження стадій інноваційного процесу, форм 

інтеграції науки і виробництва та отриманого підприємницького доходу; 

організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва 

регіону; підхід до вибору інноваційної стратегії розвитку регіону. 

Окремі рекомендації реалізовано на регіональному рівні. Так, матеріали 

дисертаційного дослідження прийняті до використання: Регіональним центром 

підвищення кваліфікації Київської області (довідка №11-43/187 від 

22.12.2020 р.); Інститутом соціальної політики регіону (довідка № 12/16-3 від 

16.12.2020 р.). 

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі Луцького 

національного технічного університету при викладанні дисциплін «Регіональна 

економіка», «Економіка інноваційного підприємництва», «Підприємництво та 

бізнес-планування» (довідка № 1185а-21-35 від 10.12.2020 р.), а також у роботі 

бізнес-інноваційного центру Луцького національного технічного університету.  
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Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові результати, викладені 

в дисертаційній роботі, одержані автором самостійно і знайшли відображення в 

наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 

дисертації використано лише ті ідеї, положення та висновки, які є результатом 

власних розробок автора. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні наукові, теоретичні та 

практичні результати дисертаційної роботи доповідались й обговорювались на 

міжнародних і вітчизняних конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми 

управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 2018 р.), 

«Підприємництво і торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Луцьк, 2019 р.); «Актуальні проблеми управління соціально-економічними 

системами» (м. Луцьк, 2019 р.); «Priority directions of science and technology 

development» (м. Київ, 2021 р.); «Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

науки та освіти» (м.  Львів, 2021 р.).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових 

праць, з яких 1 стаття у науковому виданні інших держав, які входять до ОЕСР 

та/або ЄС, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 3 праці апробаційного 

характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст 

дослідження становить 160 сторінок. Робота містить 15 таблиць, 14 рисунків і                

9 додатків. Список використаних джерел охоплює 152 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ 

 

 

1.1. Інноваційне підприємництво: сутність, характеристика та 

значення у регіональному розвитку 

 

Конкурентоспроможність економіки України та її регіонів визначається 

інноваційним типом розвитку, рівнем інноваційної активності суб’єктів 

господарювання та комерціалізації винаходів, технологічним укладом 

економіки, інтелектуальним капіталом тощо. Вагоме місце у забезпеченні цих 

процесів належить інноваційному підприємництву як інструменту переходу 

національної та регіональної економіки на інноваційну модель розвитку. Проте, 

протягом останніх 5 років можемо спостерігати присутність дезінтегруючих 

чинників в інноваційній сфері, що не сприяє розвитку інноваційному 

підприємництву на регіональному рівні. Підтвердженням цього є зниження 

індексу глобальної конкурентоспроможності України з 84 позиції у 2013 році 

до 81 позиції у 2018 році, причому значного зниження зазнала саме інноваційна 

складова індексу із 81 місця до 61 місця (мінус 20 пунктів), що включає такі 

складові як здатність до інновацій, якість науково-дослідних інститутів, 

витрати компаній на дослідження і розробку, співпраця університетів та 

промисловості у дослідженнях та розробці, державні закупівлі високо 

технологічної продукції, наявність вчених та інженерів [1]; зменшення частки 

підприємств, що займались інноваціями із 17,4% у 2012 році до 16,2% у 2017 

році; зменшення кількості впроваджених інноваційних видів продукції із 3403 

од. у 2012 році до 2387 од. у 2017 році [2]. Все це є наслідком відсутності 

виваженої державної та регіональної політики розвитку інноваційного 

підприємництва, відсутності стимулів суб’єктів господарської діяльності 

займатися інноваційним підприємництвом.  



25 

Вирішенню проблем розвитку інноваційного підприємництва на 

національному та регіональному рівнях сприятиме формування інноваційної 

свідомості суспільства, створення інноваційної бізнес-освіти, створення 

інноваційної інфраструктури, яка б відповідала реаліям та викликам сучасності. 

У зв’язку із цим, актуалізуються питання дослідження інноваційного 

підприємництва, його значення у регіональному розвитку та впливу на 

економіку регіону та країни в цілому.  

В теоретичному аспекті дослідження інноваційного підприємництва 

знайшли своє відображення у працях Варналій З.С. [3], Зянько В.В. [11], 

Горфинкель В. Я. [4], Нежиборець В. [10], Рудь Н.Т. [8], Сизоненко В.О. [3], 

Смоленюк А.П. [7], Ткаченко Т. П. [12] та ін. Огляд літератури змістового 

наповнення поняття «інноваційне підприємництво» наведено у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Огляд літератури змістового наповнення поняття 

 «інноваційне підприємництво» 

Зміст поняття Автор (автори) 

1 2 

1 підхід: як процес створення «нового» 
«…особливий новаторський процес створення нового, це вид 
господарювання, спрямований на пошук нових можливостей, 
на комерційне використання нововведень; суспільний техніко-
економічний процес, який сприяє створенню кращих за своїми 
властивостями товарів, послуг чи технологій завдяки 
комерційному використанню нововведень» [3] 

Варналій З.С., 

Сизоненко В.О.  

«…економічний процес, що приводить до створення кращих за 

своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і технологій 

шляхом практичного використання інновацій (нововведень)» 

[4] 

Горфинкель В. Я.  

«…процес створення та комерційного використання техніко-
технологічних нововведень; особливий новаторський процес 
створення чогось нового, процес господарювання, в основі 
якого лежить постійний пошук нових можливостей, орієнтація 
на інновації» [5] 

Мішенін Е.О.,  

Балацький Є.О.,  

Дутченко О.М., Гузь М.М., 

Дутченко О.О.  

«…особливий новаторський процес створення чогось нового, 

процес господарювання, в основі якого лежить постійний 

пошук нових можливостей, орієнтація на інновації» [28] 

Закон України   

«Про інноваційну 

діяльність»  

«…особливий процес організації господарювання, що ґрунтується 

на постійному пошуку нових можливостей покращання техніко-

технологічних факторів і результатів виробництва» [7] 

Смоленюк А.П.  

«…перетворення науково-технологічних розробок в інноваційну 

продукцію, привабливу для інвестора, виробника і покупця, 

рутинізація упровадження інновацій у виробничому середовищі» [8] 
Рудь Н.Т.  
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Продовж. табл. 1.1 
1 2 

2 підхід: як творча діяльність створення «нового» 

«…ініціативна, систематична, здійснювана на власний ризик 

господарська діяльність, яка охоплює економічні відносини 

щодо розробки новацій, їх апробації та перевірки, відтворення, 

а також впровадження у виробництво, та є визначальним 

фактором розвитку за рахунок більш раціонального 

використання ресурсів, підвищення ефективності і 

забезпечення конкурентних переваг» [9] 

Сіренко Н.М.,  

Мельник О.І.  

«…діяльність, яка дозволяє перетворити підприємницький 

дохід у результаті створення виробництва, використання чи 

дифузії інноваційного продукту» [10] 

Нежиборець В.  

«…один з видів творчої діяльності, спрямованої на створення 

нового або вдосконаленого продукту, технологічного процесу, 

чи то на вироблення нового підходу до надання соціальних 

послуг; динамічну систему дій і взаємодії різних учасників 

інноваційного процесу: вчених; винахідників; підприємців-

новаторів; експертів; інвесторів – що займаються 

інноваційними дослідженнями і створенням інновацій, 

вдосконалюють технологічний процес, обладнання, 

застосовуючи в процесі виробництва різного роду 

нововведення, новітні науково-технічні досягнення; 

економічна діяльність зі створення та управління інноваційним 

підприємством з метою розробки, впровадження і 

комерційного використання різного роду інновацій» [11] 

Зянько В.В.  

«…економічна діяльність зі створення та управління 

інноваційним підприємством з метою розробки, впровадження 

і комерційного використання різного роду інновацій» [11] 

3 підхід: як форма створення «нового», інтеграції науки і виробництва 

«…форма прояву інноваційної моделі розвитку» [12] Ткаченко Т.П.  

«…спеціалізована форма підприємницької діяльності, 

мотивована бажанням привласнення інноваційної квазіренти, 

що полягає у цілеспрямованому пошуку неусвідомлених 

потреб та створенні, виробництві і реалізації нової, у т.ч. 

наукоємної, продукції інвестиційного та кінцевого 

споживання, або задоволенні існуючих потреб шляхом 

створення кращих за своїми властивостями продуктів чи 

поліпшення процесів» [14] 

Черваньов Д.М.,. 

Жилінська О.І.  

 

Проведений огляд літератури дозволив виділити три підходи до змістового 

наповнення дефініції «інноваційне підприємництво»: 

 за першим підходом інноваційне підприємництво представляє собою 

процес створення «нового». Прихильниками такого підходу є Варналій З.С. 

Сизоненко В.О. («…особливий новаторський процес створення нового»), 

Горфинкель В. Я. («…економічний процес, що приводить до створення кращих 

за своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і технологій»), 
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Попадюк Т. Г., Мішенін Е.О., Балацький Є.О., Дутченко О.М. («…особливий 

новаторський процес створення чогось нового»), Шамота Г.М., Гузь М.М., 

Дутченко О.О., Смоленюк А.П. («…особливий процес організації 

господарювання, що ґрунтується на постійному пошуку нових можливостей 

покращання техніко-технологічних факторів і результатів виробництва»). Процес 

створення «нового» послідовно проходить такі стадії трансформації як 

фундаментальні дослідження, в основі яких лежить зародження ідеї; 

комерціалізація ідеї в процесі здійснення підприємницької діяльності та 

прикладна розробка у вигляді готового інноваційного продукту. Інноваційне 

підприємництво як процес представляє собою складний ланцюг дій від пошуку 

(зародження) підприємницької ідеї до її втілення в реальну практику.   

Досвід зарубіжних країн доводить, що одним з найбільш складних етапів 

інноваційного процесу є безпосередньо перетворення ідеї, винаходу, тощо, в 

категорію інновації, тобто виведення її на ринок та отримання доходу від її 

реалізації. Нові ідеї, що стають результатом креативного мислення, як правило, 

не можуть бути негайно запущені у виробництво. Між науковими ідеями і 

технологіями існує великий розрив, для подолання якого потрібен досить 

специфічний набір знань і компетенцій. До 85 відсотків технологій, 

розроблених у світі, не комерціалізуються, тому що вони не виходять із зони 

цього, так званого, інноваційного пробілу, який найчастіше розділяє прикладні 

дослідження й демонстрацію технології [16]. 

 згідно другого підходу (представниками якого є Сіренко Н.М., 

Мельник О.І. («…ініціативна, систематична, здійснювана на власний ризик 

господарська діяльність, яка охоплює економічні відносини щодо розробки 

новацій»), Нежиборець В.І. («…діяльність, яка дозволяє перетворити 

підприємницький дохід у результаті створення виробництва, використання чи 

дифузії інноваційного продукту»), Зянько В.В. («…один з видів творчої 

діяльності, спрямованої на створення нового або вдосконаленого продукту, 

технологічного процесу») визначальною характеристикою інноваційного 

підприємництва є творча діяльність створення «нового». Носієм творчої 
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діяльності є соціум із його інтелектуальними характеристиками,  який виступає 

генератором створення «нового». Інноваційне підприємництво нерозривно 

пов’язане із інтелектуальним капіталом, як визначальним чинником 

забезпечення конкурентоспроможності регіонів держави. Як показують 

спеціальні дослідження й оцінки західних експертів, світове економічне 

зростання вже більш як на ¾ ґрунтується на досягненнях науково-технічного 

прогресу, понад половина отриманих інноваційними підприємствами прибутків 

формується в результаті просування на ринок нових товарів і послуг, а частка 

нематеріальних активів у вартості довгострокових активів підприємств Західної 

Європи наближається до 50% (у США до 70%), зберігаючи досить високі темпи 

росту, що значно перевищують темпи росту інших активів [9]. 

 в рамках третього підходу науковцями (Ткаченко Т.П. («…форма прояву 

інноваційної моделі розвитку»), Тульчинський Р.В., Черваньов Д.М., 

Жилінська О.І. («…спеціалізована форма підприємницької діяльності, 

мотивована бажанням привласнення інноваційної квазіренти») інноваційне 

підприємництво трактується з позиції форми створення «нового», інтеграції 

науки та виробництва. 

Слід зазначити, що будь-яка інноваційна діяльність є підприємницькою, 

оскільки заснована на пошуку нових ідей (від нового продукту до нової 

структури) та їх оцінці; пошуку необхідних ресурсів; створенні та управлінні 

підприємством; отриманні грошового доходу та особистому задоволенні 

досягнутим результатом. Проте не всяке підприємництво визнається 

інноваційним, а лише таке, яке дозволяє витягти підприємницький дохід в 

результаті створення, використання або дифузії інноваційного продукту. 

Проаналізувавши підходи вчених до розкриття змістових характеристик 

інноваційного підприємництва, нами запропоновано використовувати підхід до 

його трактування із врахуванням основних стадій інноваційного процесу 

(фундаментальні дослідження, комерціалізація ідеї, прикладна розробка, 

інноваційний продукт, споживання), складових інноваційного підприємництва 

(наука, виробництво) та критеріїв його оцінки (кількість та якість) (рис.1.1).  
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Рис. 1.1. Авторський підхід до розгляду структури інноваційного підприємництва регіону
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Під інноваційним підприємництвом регіону будемо розуміти 

трьохвекторний простір, що поєднує: стадії генерування інноваційного 

продукту (фундаментальні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, 

створення інноваційного продукту, споживання), форми інтеграції науки та 

виробництва, а також кількісні та якісні характеристики регіонального розвитку 

як критерії оцінки отриманого підприємницького доходу.  

Розглядаючи стадії інноваційного підприємництва, слід зауважити, що 

висхідною точкою до отримання підприємницького доходу є зародження ідеї, 

проте лише шляхом комерціалізації вона трансформується в інновацію. В свою 

чергу, прикладні розробки спрямовані на розробку проектів створення 

інноваційних продуктів, визначення оптимальних параметрів їх споживання та 

сфер їх застосування у регіональній чи національній економіці [17, с. 11-12], в 

результаті чого створюється дослідне виробництво 

На наступній стадії відбувається матеріалізація нових ідей, в результаті 

чого освоюються інновації та здійснюється виробництво інноваційних 

продуктів. Такі інноваційні продукти переходять у стадію споживання та 

задовольняють потреби населення регіону у високотехнологічних продуктах та 

послугах [13, с. 61-67]. 

Як влучно зауважено у [16; 18] «нові ідеї, що стають результатом 

креативного мислення, як правило, не можуть бути негайно запущені у 

виробництво. Між науковими ідеями і технологіями існує великий розрив, для 

подолання якого потрібен досить специфічний набір знань і компетенцій». 

«Чим складніше влаштована інновація з погляду наявного науково-

технічного знання, тим більша асиметрія в розумінні її можливостей між 

автором інновації й суб'єктом економічної діяльності, що здобуває права на неї 

(так званий інноваційний пробіл, або «долина смерті») [18]. 

Слід зауважити, що на «кожній стадії інноваційного підприємництва 

виникає потреба у оцінці якісних та кількісних характеристик інноваційного 

продукту як критеріїв визначення рівня регіонального розвитку за рахунок 

отриманого підприємницького доходу» [22, с. 33-43]. З іншої сторони, ці 
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критерії виступають мірилом технологічного укладу економіки регіону. 

«Можливості інноваційного розвитку значною мірою залежать від домінування 

у регіоні тих чи інших технологічних укладів, розвиток яких впливає на 

формування конкурентної переваги у виробництві різних видів продукції» [20, 

с. 100]. «Технологічний уклад відображає досягнення регіону (країни) у 

інноваційно-технологічному розвитку, котре забезпечує їх конкурентну 

перевагу над іншими регіонами (країнами) у виробництві певних видів 

продукції, забезпечуючи, при цьому,  формування високоефективної 

технологічної структури економіки» [21, с. 80]. «На жаль, сьогодні в Україна 

розвинені ІІІ та ІV технологічні уклади, їх сумарна питома вага складає 95%. На 

V технологічний уклад приходиться 5%, а шостий взагалі відсутній» [22]. Як 

бачимо, сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва у регіонах 

держави стримують розвиток технологічного укладу, в результаті чого 

інноваційна продукція не є конкурентоспроможною, а відтак постає проблема 

формування нової моделі інноваційного розвитку економіки регіону із 

орієнтацією на вищі технологічні уклади. 

Досліджуючи третю складову інноваційного підприємництва, якими є 

наука та виробництво, то важливим постає завдання побудови ефективної їх 

взаємодії за допомогою різних організаційних форм інтеграції. Такими 

формами інтеграції можуть бути технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, 

регіональні інноваційні центри тощо. «Інтеграція науки та виробництва 

дозволить утворити організаційну основу ведення інноваційного 

підприємництва, відіграти важливу роль у перенесенні високих технологій зі 

сфери фундаментальних розробок у виробництво і сприяти комерціалізації 

науки у реальну практику виробництва інноваційного продукту (послуги)» 

[23; 24]. Як зазначено у [8], «нова регіональна інноваційна модель 

характеризується нелінійними інтерактивними процесами, які вимагають 

інтенсивних комунікацій і взаємодії між ключовими складовими регіональної 

інноваційної системи, центрами трансферу технологій, технопарками, науково-

дослідними інститутами, вищими навчальними закладами, малими 
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інноваційними підприємствами, промисловими підприємствами, 

адміністрацією регіону та ін.  

Проте, недосконалість комунікаційних зв’язків в системі наука-

виробництво породжує появу проблем у розвитку інноваційного 

підприємництва регіону: зниження кількості інноваційно-активних 

підприємств, недостатній обсяг випуску інноваційної продукції, відтік 

інтелектуального ресурсу за межі держави та її регіонів, низький рівень 

інноваційної бізнес-освіти, низький рівень зацікавленості молодого покоління у 

реалізації інноваційних ідей тощо. Тому, слід створити стійкі економічні 

зв’язки в системі «наука – виробництво», де будуть переплітатися бізнес-

інтереси суб’єктів інноваційного підприємництва, сформується ланцюг 

створення вартості інноваційного продукту та ефективно 

використовуватиметься наявний інноваційний потенціал» [8].  

Водночас, важливим постає питання визначення особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва регіону з точки зору обґрунтування суб’єкта, 

об’єкта, видів, мети, цілей, завдань, результатів та принципів, а також його 

відмінних ознак від традиційного підприємництва. Особливості розвитку 

інноваційного підприємництва регіону наведено у таблиці 1.2. 

Як бачимо, інноваційне підприємництво має свої специфічні особливості 

порівняно із традиційним підприємництвом. Розглянемо ці особливості. 

Суб’єктами інноваційного підприємництва виступають суб’єкти здійснення 

господарської діяльності, територіальна громада, органи територіального 

управління. Об’єктом інноваційного підприємництва виступає інноваційна 

продукція (послуга), на випуск якої спрямована діяльність суб’єктів 

господарювання на кожній ланці створення ланцюга вартості.  

В економічній літературі виділяються три основні види інноваційного 

підприємництва [5]: 

1. Інновація продукції – «являє собою процес оновлення збутового 

потенціалу суб’єкта господарювання, що забезпечує його стійкий розвиток, 

збільшення обсягу одержуваного прибутку, розширення частки на ринку, 



33 

збереження клієнтури, зміцнення незалежного положення, підвищення 

престижу, створення нових робочих місць і т. д.». 

  Таблиця 1.2 

Особливості розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Складові 
Особливості розвитку 

інноваційного підприємництва 
Особливості розвитку традиційного 

підприємництва 

Суб’єкт 
Суб’єкт господарської діяльності, 
територіальна громада, органи 
територіального управління 

Фізичні, юридичні особи, громадяни 
України, іноземці та особи без 
громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані 
відповідно до закону як підприємці 

Об’єкт 
Інноваційний продукт (послуга, 
робота) 

Продукція, робота, послуга 

Види 
інновація продукції; 
інновація технології; 
соціальні інновації 

Соціальне, виробниче, комерційне, 
виробниче та ін. 

Мета 
Перехід на інноваційну модель 
розвитку економіки регіону 

Досягнення економічних та соціальних 
результатів 

Цілі 
Формування нового 
технологічного укладу економіки 
регіону 

Формування конкурентного середовища 

Завдання 

створення комунікацій в системі 
«наука-виробництво»; 
інтеграція між усіма стадіями 
інноваційного підприємництва; 
формування інноваційної бізнес-
освіти; 
розвиток наукомістких виробництв; 
ефективне використання 
інноваційного потенціалу; 
ефективне використання 
інтелектуального ресурсу 

задоволення потреб населення регіону у 
товарах, роботах, послугах; 
утримання конкурентних позицій у 
ринковому середовищі; 
ефективне використання ресурсів та 
наявного потенціалу 

Результат 
Отримання підприємницького 
доходу 

Одержання прибутку 

Ресурси Інтелектуальний ресурс 
Виробничі ресурси (природні, 
матеріально-технічні, фінансові, людські) 

Принципи 

інтеграція учасників 
інноваційного процесу; 
рівноправність та взаємовигідність 
суб’єктів інноваційного 
підприємництва 

забезпечення економічної 
багатоманітності та рівний захист 
державою усіх суб'єктів господарювання; 
свобода підприємницької діяльності у 
межах, визначених законом; 
вільний рух капіталів, товарів та послуг на 
території України; 
обмеження державного регулювання 
економічних процесів у зв'язку з 
необхідністю забезпечення соціальної 
спрямованості економіки, добросовісної 
конкуренції у підприємництві, екологічного 
захисту населення, захисту прав споживачів 
та безпеки суспільства і держави; 
захист національного товаровиробника; 
заборона незаконного втручання органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у 
господарські відносини 
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2. Інновація технології – це «процес оновлення виробничого потенціалу, 

спрямований на підвищення продуктивності праці та економію енергії, 

сировини та інших ресурсів, що в свою чергу дає можливість збільшити обсяг 

прибутку суб’єкта підприємницької діяльності, провести заходи щодо захисту 

навколишнього середовища, ефективно використовувати внутрішньо-фірмові 

інформаційні системи». 

3. Соціальні інновації – «представляє собою загальний процес 

планомірного поліпшення гуманітарної сфери суб’єкта господарювання. 

Застосування інновацій такого роду розширює можливості на ринку робочої 

сили, мобілізує персонал підприємства на досягнення поставлених цілей, 

зміцнює довіру до соціальних зобов'язаннях підприємства перед 

співробітниками і суспільством в цілому». 

Метою здійснення інноваційного підприємництва є перехід на інноваційну 

модель розвитку економіки регіону. Саме такий перехід дозволить досягти 

основну ціль інноваційного підприємництва – сформувати новий технологічний 

уклад економіки регіону вищого порядку. Для досягнення цієї цілі слід 

реалізувати такі завдання інноваційного підприємництва як: 

 створення комунікацій в системі «наука-виробництво»; 

 інтеграція між усіма стадіями інноваційного підприємництва; 

 формування інноваційної бізнес-освіти; 

 розвиток наукомістких виробництв; 

 ефективне використання інноваційного потенціалу; 

 ефективне використання інтелектуального ресурсу. 

Інноваційне підприємництво представляє собою специфічний вид 

діяльності, «фундаментом» якого є інтелектуальний ресурс. Саме 

інтелектуальний ресурс є тим каталізатором ідей, які здатні трансформуватись в 

конкурентоспроможний інноваційний продукт.  

На відміну від традиційного підприємництва, принципами інноваційного 

підприємництва є: інтеграція учасників інноваційного процесу; рівноправність 

та взаємовигідність суб’єктів інноваційного підприємництва. 
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Успішна реалізація цілей та завдань інноваційного підприємництва 

дозволить забезпечити досягнення основного результату – це отримання 

підприємницького доходу, який відображатиме рівень розвитку регіональної 

економіки та позитивні впливові ефекти на національну економіку та рівень її 

глобальної конкурентоспроможності в цілому.  

 

 

1.2. Чинники розвитку інноваційного підприємництва регіону 

 

Розвиток інноваційного підприємництва в регіонах України в першу чергу 

поєднує в собі ефективне впровадження науково-технологічних, фінансово-

економічних, виробничих та соціальних можливостей на шляху до зміцнення 

економіки нашої країни та її переходу на інноваційних шлях розвитку. 

Серед ключових чинників розвитку інноваційного підприємства регіону 

можна виділити: дослідження стану та структури виробничого потенціалу 

регіону, науково-технологічного, фінансово-економічного, соціального 

розвитку та освітніх можливостей регіону; стан використання природного, 

виробничого та науково-технологічного потенціалу регіону, а також трудових 

ресурсів; загальної екологічної ситуації та структури техногенного 

навантаження в регіоні; стану споживання та забезпечення регіону 

енергоресурсами тощо.  

Згідно чинного законодавства України основними чинниками державного 

регулювання інноваційної діяльності є [28; 34]:  

 «…орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;  

 визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;  

 формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;  

 створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного 

науково-технічного та інноваційного потенціалу;  

 забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 

сфери у розвитку інноваційної діяльності;  



36 

 ефективне використання ринкових механізмів для сприяння 

інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій 

сфері;  

 здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 

кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на 

внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; 

 фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і 

митної політики у сфері інноваційної діяльності;  

 сприяння розвитку інноваційної інфраструктури;  

 інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;  

 підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності».  

Проблеми розвитку інноваційної, наукової та науково-технічної сфери 

стають надзвичайно актуальними для економічного розвитку нашої держави та 

її національної безпеки. У сучасних умовах інноваційна та науково-технічна 

сфера відіграє ключову роль у розвитку економік передових країн світу. 

Зростає наукоємність ВВП, збільшується кількість зайнятих у науково-

технічній сфері, нарощується частка коштів на її фінансове та ресурсне 

забезпечення. Як наслідок – частка високих технологій у зростанні ВВП 

передових країн сягає 90 %.  

Як слушно зазначають науковці А.М. Гуржій, Ю.В. Каракай «особлива 

увага має бути приділена аналізу інноваційного потенціалу провідних 

виробництв регіону, які в першу чергу є високотехнологічними, 

бюджетоформуючими, експортоорієнтованими. За результатами аналізу цих 

виробництв з точки зору їхньої екологічної безпеки, використання енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій у виробництві, можливостей розповсюдження 

передових технологій мають сформувати пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності цих вагомих в економіці регіону виробництв» [26, с. 48-49 ]. 

Загальне керівництво інноваційним розвитком у регіонах здійснюється 

місцевими державними адміністраціями, повноваження яких у сфері 

інноваційної діяльності визначаються Законами України «Про місцеві державні 
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адміністрації» [27], «Про інноваційну діяльність» [28] та іншими нормативно-

правовими актами.  

Серед основних завдань місцевих органів влади у сфері розвитку 

інноваційного підприємництва є [26, с. 48-49]: 

– «…розвиток науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних 

програм, впровадження нових екологічно безпечних технологій, підвищення 

технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішення науково-

технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її 

ефективності та конкурентоспроможності; забезпечення охорони прав 

винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних 

центрів і технопарків; 

– забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого 

бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та 

впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного 

споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та 

інших послуг населенню, підготовка кадрів; 

– визначення пріоритетів інноваційного розвитку регіону; 

– розробка регіональних інноваційних та науково-технічних програм; 

– створення сприятливих умов для інноваційної діяльності; 

– вивчення особливостей, специфіки та проблем інноваційного потенціалу 

регіону; 

– розвиток інноваційного потенціалу регіону відповідно до обраних 

пріоритетів; 

– розвиток наукомістких імпортозамінних і експортоорієнтованих 

виробництв» [26, с. 48-49]. 

Законом України від 05.12.2012 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» визначено, що стратегічні пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності на 2011-2021 роки є [35]: 
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– «…освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 

джерел енергії; 

– освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної 

системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 

військової техніки; 

– освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і 

з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 

– технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

– впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики; 

–  широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони 

навколишнього природного середовища; 

–  розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки». 

Також зазначеним законом визначено, що середньострокові пріоритетні 

напрями можуть бути загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів. 

Відповідно до абзацу восьмого п.1 ст.1 Закону України від 05.12.2012 р. 

«Про інноваційну діяльність», «інноваційне підприємство (інноваційний центр, 

технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – це 

«підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує 

інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому 

вимірі перевищує 70  відсотків  його  загального  обсягу  продукції і (або) 

послуг» [28]. 

Так, статтею 16 зазначено Закону визначено, що «інноваційним 

підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої 

форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у 

грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) 

інноваційна продукція. Інноваційне підприємство може функціонувати у 
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вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку 

тощо [28]. 

Розробка і впровадження конкурентоспроможної інноваційної політики 

багато в чому залежить від можливостей підприємства: обсягів виробництва, 

номенклатури продукції, рентабельності, фінансового стану. Крім того, 

необхідно врахувати багато чинників, які сприяють або протидіють розвитку 

інноваційних процесів.  

На думку О.Ю. Доценко характерними рисами інноваційного розвитку 

регіону є [30, с. 25-35]: 

 «…безперервність змін шляхом послідовного перетворення соціально-

економічних процесів у регіоні, досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності й забезпечення адаптації до нових умов;  

 інноваційний розвиток перебуває в постійному саморозвитку, що 

ґрунтується на постійному росту суспільних потреб у регіоні, які 

задовольняються комерціалізацією інновацій, і у свою чергу, приводить до 

формування нових потреб більш високого рівня і є основою до подальшого 

інноваційного розвитку;  

 інноваційний розвиток характеризується проявом причинно-наслідкових 

відносин і відображається у взаємодії й мотивації всіх елементів регіонального 

розвитку. Ці характеристики перебувають у тісному взаємозв'язку, 

підтримують і активізують один одного в процесі реалізації інноваційного 

розвитку, критерієм якого виступають підвищені темпи економічного росту 

регіону й росту добробуту населення. Їх сукупність дозволяє розглянути процес 

інноваційного розвитку регіону як систему, визначити напрямки його розвитку 

з виділенням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, визначити ефективність 

інноваційних перетворень з урахуванням виробничих і суспільних змін» 

(рис.1.2) [30, с. 25-35]. 

Бубенко П.Т. виділив наступні чинники розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, як: 

– «…економічні; 
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– технологічні; 

– політико-правові; 

– організаційно-управлінські; 

– соціально-психологічні; 

–  культурні» [29, с. 26-28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Чинники інноваційного розвитку регіону [30, с 25-35]. 

 

Інноваційний розвиток у регіоні визначається можливостями певного 

регіону з урахуванням обраної моделі інноваційного становлення, що 

потрапляє під вплив певних факторів.  

Важливим є врахування таких факторів, як: ступінь державного впливу на 

інноваційні процеси в регіоні; наявність фінансових стимулів для 

впровадження інновацій; інноваційна політика органів місцевої влади; рівень 

конкурентоспроможності регіону; розвиток інноваційної інфраструктури; 

рівень соціально-економічного розвитку регіону; кадрове забезпечення 

інноваційного процесу [31, с. 46-51]. 

Визначені взаємозв'язки дозволяють виокремити особливості 

інноваційного розвитку окремого регіону й сформувати найбільш ефективну 

модель для подальшої реалізації. 

Таким чином, прояв економічних чинників реалізується через наявність 

або відсутність коштів задля фінансування інноваційно-інвестиційних проектів. 
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«Фінансування інноваційної діяльності здійснюється завдяки розвиненій 

системі державних інститутів, фінансових інститутів банківського і 

небанківського секторів: спеціалізованих банків і небанківських фінансово-

кредитних установ, інноваційних, інвестиційних і венчурних фондів. І 

проведення такої політики можливе за умов залучення коштів державних 

цільових програм, банківського капіталу, вільних коштів страхових компаній, 

власних коштів підприємств і корпорацій, а також індивідуальних 

інвесторів» [33]. 

Пріоритетними напрямами розвитку у сфері економіки на інноваційній 

основі є запровадження науково-технічної, наукової та освітньої діяльності, а 

також можливість здійснення заходів щодо концентрації інвестиційних 

ресурсів для подальшої реалізації інноваційних та інвестиційних проектів.  

Технологічні чинники визначають особливості розвинутої матеріально-

технічної бази інноваційного підприємництва. Так, виробничий потенціал 

дозволяє дослідити промисловий розвиток підприємств у певних регіонах. На 

жаль, велика кількість українських компаній із застарілою матеріально-

технічною базою не мають можливостей впроваджувати інноваційні процеси, 

оновлювати основні засоби, нарощувати виробничі потужності у зв’язку із 

коштів недостатнім фінансуванням інноваційних підприємств. 

Також однією із проблем розвитку інноваційних підприємств регіону може 

бути низька якість продукції на підприємстві й зниження попиту на неї. Тому 

як слушно зазначає Л.В. Єрмоліна, «компанії, які не мають можливості оновити 

процес, неефективні, часто темпи зростання витрат перевищують темпи 

зростання доходів, а ринкова вартість таких підприємств може бути 

знижена» [32].  

Отже, важливим чинником розвитку інноваційних підприємств є наявність 

продуктових, технологічних, організаційних та маркетингових чинників.  

Так, «новий технологічний прорив може значно вплинути на конкурентне 

середовище організації. Якщо організація розробила нову технологію, це можна 

вважати їх новою конкурентною перевагою. Тому практикуючі фахівці повинні 
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проводити ефективний аналіз макросередовища для виявлення і моніторингу 

темпів технологічних змін у межах її власної галузі. Такі аспекти, як продуктові 

та технологічні інновації, маркетингові методи, залучення людських ресурсів і 

розвиток НДДКР, є характерними ознаками сучасних технологічних змін у 

навколишньому середовищі» [34]. 

Політико-правові чинники, перш за все, спрямовані на дотримання вимог 

норм законодавчих та нормативно-правових актів інноваційними 

підприємствами регіонів. Уряд має забезпечувати необхідні умови для 

ефективного функціонування та розвитку інноваційних підприємств регіонів, а 

також постійно удосконалювати нормативно-правові акти щодо наявності 

спрощених процедур оподаткування для підприємств, виділяти державні кошти 

на розвиток інноваційних підприємств, які виробляють інноваційну продукцію.  

А також врегульовувати рівень впливу на інноваційні підприємства 

регіонів щодо існування певних обмежень з боку антимонопольного, 

податкового, патентно-ліцензійного характеру. 

Однією з найважливіших стратегічних цілей, над якою має замислитись 

українське суспільство у сучасних умовах, є пошуку перспектив та вжиття 

ефективних заходів, які будуть спрямовні на прискорення технологічного 

розвитку економіки нашої держави, а також підвищення її 

конкурентоспроможності та інноваційності.  

Вирішальну роль у досягненні такої мети відіграють: загальний стан 

наукової сфери, її зв'язок з бізнесом і державою та, безперечно, той рівень 

витрат, які держава спрямовує на розвиток національної науки та інновацій. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про пріоритетні напрями науки і 

техніки», реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

забезпечується шляхом [35]: 

 «…розроблення та виконання за визначеними пріоритетними 

тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок 

державних цільових програм; 
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 державного замовлення на: науково-технічну продукцію; підготовку 

наукових кадрів; інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових 

досліджень і науково-технічних розробок».  

Центральний орган виконавчої влади формує перелік пріоритетних 

тематичних напрямів науково-технічних розробок та наукових досліджень, 

який за участю інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади та 

Національної академії науки України, а також національних галузевих академій 

наук формує державну політику у сфері науки на основі висновків державної 

цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України, який затверджується Кабінетом Міністрів України протягом 

шести місяців з дня набрання чинності статтею 3 Закону. 

Щорічно Законом України про Державний бюджет визначається кількість 

коштів, яка виділяється на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів 

розвитку науки та техніки. 

Кабінет Міністрів України відповідно до статті 6 Закону України «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» здійснює системний 

аналіз реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки метою якого є 

забезпечення ефективного управління та коригування пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, своєчасного 

внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики, завдань державних 

цільових програм, державного замовлення.  

Відповідно до чинного законодавства розробка державних цільових 

програм та їх концепцій здійснюється за ініціативою публічної влади по мірі 

актуалізації тих або інших проблем суспільної життєдіяльності. На практиці це 

означає, що цільові програми (концепції) приймаються не із заздалегідь 

обумовленою періодичністю, а залежно від низки об’єктивних і суб’єктивних 

чинників, наприклад: існування певної проблеми, наявність політичної волі до 

її вирішення, слушність соціально-політичної ситуації. Тим часом невирішені 

проблеми продовжують загострюватись і набувати все більших масштабів. 
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Отже, визначені пріоритетні напрями у зазначеному вище нормативно-

правовому документі дійсно є надзвичайно важливими для розвитку економіки 

нашої країни.  

На нашу думку, необхідним є запровадження довгострокового планування 

діяльності у науково-технічній сфері через прийняття Верховною Радою 

України стратегій наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку, а 

Кабінетом Міністрів України – планів щодо розвитку науково-технічної, 

наукової та інноваційної діяльності на п’ять років, а також введення 

обов’язкової звітності для уряду, який повинен звітувати за виконання 

основних пріоритетних напрямів, визначених у державних стратегіях та 

концепціях програм, які спрямовані на розвиток інноваційної сфери держави. 

Перспективним шляхом збереження і нарощування наукового потенціалу є 

пріоритетний розвиток різноманітних форм міжнародного співробітництва, 

участь у двосторонній, багатосторонній, зокрема, загальноєвропейській 

кооперації наукових досліджень та інженерно-технічних розробок. 

Незважаючи на усвідомлення основних проблем у інноваційній та 

науково-технічній сфері і періодичне внесення змін до відповідного 

законодавства, у нас можуть спостерігатися негативні тенденції у регіональній 

політиці розвитку інноваційної та науково-технічної сфери, що потребують 

першочергової уваги з боку урядовців, науковців та громадськості. У першу 

чергу, крім дефіциту державного фінансування, це також можуть бути 

визначені такі негативні чинники, як: 

 «…недостатні кількісні показники та якість роботи українських учених у 

всесвітньому контексті, що відображається у низьких показниках цитування й 

інтегральних індексах стану розвитку науки; становище у цій сфері потребує 

кардинального поліпшення; 

 наявність розриву між трьома головними складовими наукової системи 

– секторами академічним, підприємницьким і вищої освіти; 

 слабка інтеграція української науки на рівні установ та окремих 

колективів і дослідників у світовий науковий простір; 
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 невисокий ступінь використання експортного потенціалу вітчизняної 

науково-освітньої галузі в інтересах усього суспільства і держави; 

 за рівнем фінансування дослідно-інноваційної діяльності українська 

вища школа поступається реальній практиці європейських країн» [30; 34].  

Інноваційна, наукова та науково-технічна сфери в Україні повинна бути 

потужним джерелом економічного зростання. І найбільш ключовими  

проблемами є: 

 темпи розвитку й структура цієї сфери не завжди відповідає потребам на 

прогресивні технології з боку економіки; 

 запропоновані наукові результати світового рівня не в достатній мірі 

реалізуються в національній економіці у зв’язку з недостатньо високим рівнем 

сприйнятливості сектору підприємництва до інновацій; 

 триває нестача кадрів і скорочення матеріально-технічних засобів в 

умовах карантину та зміни умов праці. 

Існує загроза переходу України в країну експортера товарів та послуг з 

низьким рівнем доданої вартості, у тому числі у сфері інтелектуальної праці, а 

також переорієнтації української науки на розв’язання проблем інноваційного 

розвитку інших країн світу. Причинами виникнення цих проблем є: 

 скорочення фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної 

сфери;  

 неефективність системи бюджетного фінансування інноваційної, 

наукової та науково-технічної сфери (система не налаштована на одержання 

кінцевого прикладного результату); 

 законодавчі обмеження, що ускладнюють фінансування інноваційної, 

наукової та науково-технічної сфери; 

 недостатній рівень економічного стимулу в суб'єктів господарської 

діяльності для здійснення технологічної модернізації шляхом впровадження 

інноваційних науково-технічних розробок.  
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Необхідним є використання потенціалу інноваційної, наукової та науково-

технічної сфери в процесі технологічної модернізації економіки, зокрема 

вирішення таких завдань як: 

1) забезпечення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і 

розробок, його інтеграції в світовий дослідницький простір; 

2) підвищення ефективності управління та бюджетного фінансування 

інноваційної та наукової сфери. 

На жаль, за останні роки в Україні не в повному обсязі виконувалися 

статті, визначені в законах «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних 

парків». А головними показниками інноваційного розвитку країни щодо 

впровадження моделі стійкого економічного зростання українських 

підприємств шляхом поліпшення структури їх основного капіталу та посилення 

інвестування високотехнологічного виробництва, що були визначеними у 

Загальнодержавній комплексній програмі розвитку високих наукоємних 

технологій відповідно до Закону України від 09.04.2004 № 1676-IV «Про 

Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних 

технологій», так і не виконувалися в повному обсязі [36]. 

Хоча фундаментальна та прикладна наука у різних галузях в Україні має 

значний потенціал, але для створення в державі ринку високих технологій та 

високого рівня розвитку інноваційних підприємств регіонів, необхідний певний 

перехідний період, протягом якого відбудуться інституціональні зміни та 

підготовка спеціалістів для роботи у сфері трансферу технологій. Необхідною 

складовою заходів із забезпечення ефективного використання результатів 

наукових досліджень має бути підвищення інноваційної культури 

управлінських кадрів вищого та середнього рівнів, що неможливо без 

створення умов і запровадження матеріальних стимулів для отримання знань 

щодо управління інтелектуальною власністю. 

На даний час для України дуже важливим є проведення комплексного 

дослідження напрямів і змісту модернізації політичної й правової систем, що 



47 

сприятиме виробленню пропозицій стосовно змісту реформ, які 

проводитимуться в Україні. Реалізація добровільно прийнятих договірних 

зобов’язань потребує від України модернізації існуючого стану державно-

правової системи держави, оскільки містить вимоги стосовно організації й 

функціонування не лише її економічної, але й передусім політичної та правової 

системи. При цьому вимоги, що обумовлюють напрями і зміст модернізації, 

певним чином різняться не лише в залежності від етапу інтеграції, але й 

залежно від якісного стану політичної й правової системи держав. 

Кризові явища в економічній та політичній сфері, значною мірою 

спровоковані також недосконалістю саме адміністративно-правових норм.  

В Україні також вкрай актуальною стає проблема пошуку найбільш 

ефективних шляхів вирішення існуючих проблем розвитку інноваційної 

структури регіонів, в тому числі шляхом створення наукових парків.  

Наукові парки – це агломерації наукомістких компаній або дослідницьких 

підрозділів промислових компаній, які здійснюють свою діяльність у наукових 

центрах і поєднують наукові здобутки та розробки закладів вищої освіти і 

промисловості.  

Зазвичай виробнича та післявиробнича стадія інноваційного процесу у 

таких наукових парках реалізується за їх межами, адже будівництво 

виробничих потужностей на території більшості наукових парків заборонено.   

Закон України «Про наукові парки» регулює «правові, економічні, 

організаційні відносини, пов'язані із створенням та функціонуванням наукових 

парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, 

виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках» [37]. 

На нашу думку, одним із недоліків у Законі України «Про наукові парки», 

є те, що статтею 17 Закону передбачено, що «майнові права на технології та 

об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів 

наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів. Однак, 

центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває 
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вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити майнові права 

на використання і розпорядження технологій та об'єктів права інтелектуальної 

власності, створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію 

та/або об'єкт права інтелектуальної власності: віднесено до сфери національної 

безпеки і оборони держави; визнано такими, що мають використовуватися в 

публічних інтересах; доведено до промислового використання та реалізації 

готової продукції виключно за рахунок державних коштів» [37]. 

Також на законодавчому рівні не є повністю врегульованими питання, 

пов’язані із звільнення від нарахування ПДВ на пріоритетні напрями 

досліджень, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що 

виконуються особою, яка на пряму отримує такі кошти з рахунку органу, який 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Так, відповідно до статті 197 (операції звільнені від оподаткування ПДВ) 

п. 197.1.22 Податкового кодексу України, від нарахування ПДВ звільняються 

операції з постачання послуг з фундаментальних досліджень, науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконані особою, що 

безпосередньо отримує такі кошти з рахунку органу, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів. Але якщо наукові розробки фінансуються 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, таку податкову пільгу не 

передбачено. Таким чином, вартість послуг з наукових досліджень 

підвищується, що є суттєвим фактором, який стримує зростання обсягів 

комерціалізації наукових розробок у ВНЗ. 

Отже, в Законі України «Про наукові парки» повинно бути передбачено 

«звільнення від оподаткування прибутку наукового парку, що отриманий ним в 

результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, 

галузевими, регіональними програмами з розвитку науково-технічної та 

інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій 

установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового 

потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів 
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наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному 

ринках» [37]. 

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків», який набув чинності 16 липня 1999 року, визначає 

економічні та правові засади впровадження та функціонування спеціального 

режиму інноваційної діяльності технологічних парків також потребує внесення 

суттєвих змін [39]. 

Державне сприяння інноваційній діяльності технологічних парків на 

регіональному рівні реалізується шляхом державної фінансової підтримки та 

цільового субсидіювання проектів технологічних парків. Відповідно до статті 6 

Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» запроваджується бюджетна програма фінансової 

підтримки проектів діяльності технологічних парків. 

Щорічно в Державному бюджеті України за бюджетною програмою 

підтримки діяльності технологічних парків виділяються кошти для реалізації 

проектів технологічних парків. Ці кошти спрямовуються на: а) повне або 

часткове (до 50%) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної 

індексації) проектів технологічних парків; б) повну або часткову компенсацію 

процентів, сплачуваних виконавцями проектів технологічних парків 

комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за 

кредитування проектів технологічних парків [40]. 

Але, як показує практика, положення статті 6 Закону мають декларативний 

характер, оскільки окремої бюджетної програми підтримки діяльності 

технопарків у Державному бюджеті України за всі роки, починаючи з 16 липня 

1999 року, так і не було передбачено. 

Також варто зазначити, що суттєвим недоліком є невизначеність 

формулювання різновидів фінансової підтримки, закріплених в Законі, – «повне 

або часткове (до 50%) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної 

індексації) проектів технологічних парків» та «повна або часткова компенсація 

відсотків, сплачуваних виконавцями проектів технологічних парків 
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комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за 

кредитування проектів технологічних парків» [40]. 

Необхідним є внесення змін до статті 6 зазначеного Закону України, де 

будуть чітко визначеними критерії надання різновиду фінансової підтримки 

проектам технологічних парків та здійснення диференціації розмірів відсотків, 

часткового кредитування та підстави для даної диференціації, а також підстави 

та критерії надання комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним 

установам повної або часткової компенсації відсотків, сплачуваних 

виконавцями проектів технологічних парків, та величину мінімального відсотку 

і підстави його диференціації (від мінімального до максимального). 

У даному контексті необхідним є запровадження окремої бюджетної 

програми фінансової підтримки діяльності інноваційних проектів 

технологічних парків. Адже підставою для запровадження спеціального 

режиму (який передбачає надання державної підтримки) є отримання свідоцтва 

про державну реєстрацію проекту технологічного парку, що сприятиме 

відкриттю спеціальних рахунків технологічних парків, їхніх учасників та 

спільних підприємств. 

Організаційно-управлінські чинники здійснюють негативний вплив, в разі 

якщо в управлінні функціонують незмінні організаційні структури, 

авторитарний стиль управління, значна централізація, жорстке планування та 

орієнтування лише на класичні ринки.  

Позитивний вплив даних чинників гарантується при гнучкості 

організаційних структур, демократичній манері управління, здатності 

автономного корегування запланованих рішень, достатньої кількості автономії, 

здебільшого горизонтального інформаційного забезпечення.  

Вагоме значення мають ще соціально-психологічні та культурні чинники, 

негативний вплив яких виражається у разі опору змінам у зв’язку з ймовірністю 

зміни статусу та потребою пошуку нової або ж перебудови традиційної роботи, 

зміни закоренілих методик діяльності та стереотипів поведінки, побоювання 

санкцій за можливі невдачі [29, с. 26-28]. 
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Критеріями позитивного впливу цієї групи чинників можуть бути: 

моральні заохочення, громадське визнання, створення умов для креативної 

праці, сприятливий клімат в трудовому колективі.  

Є інші підходи до групування чинників становлення інноваційного 

підприємництва  регіону, а саме [15; 20; 23]: 

 «…законодавчі (політико-правові, інституціональні) – створюють 

правову базу інноваційного розвитку підприємств в Україні на основі системи 

законних та підзаконних актів;  

 організаційно-управлінські – впливають через інституційно-управлінські 

та інституційно-організаційні зміни в інноваційній сфері;  

 фінансово-економічні (економічні) – визначають особливості втілення 

інноваційної діяльності підприємств з позицій грошово-кредитних, бюджетно-

податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку;  

 техніко-технологічні (технологічні) – впливають на технічні та 

технологічні боки інноваційної діяльності промислових підприємств;  

 соціальні (соціально-психологічні) – відділяють вплив соціальних 

наслідків інноваційного становлення від впливу безлічі інших факторів;  

 екологічні – визначають вплив нових технологій, нових матеріалів, 

нових видів енергії на довкілля в процесі інноваційної діяльності підприємств;  

 гуманітарні (культурні) – впливають на інноваційний розвиток через 

рівень освіченості населення, рівень знань і науки в країні;  

 інформаційні – визначають особливості інноваційного розвитку 

підприємств на базі використання інформаційних ресурсів». 

Таким чином, інноваційність підприємництва регіонів в цілому 

знаїодиться в залежності від різних зовнішніх і внутрішніх факторів. До 

внутрішніх факторів можемо віднести наявність сприятливих економічних, 

організаційних, психологічних, кадрових і технічних умов для нововведень. 

Інформаційний аспект являє собою важливу ланку в підтримці інноваційних 

ініціатив на підприємств, тобто є місце взаємодії інформації про нововведення 

в системі прийняття рішень на підприємстві.  
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В той час, як зовнішні фактори, пов’язані з:  

 розвиненістю ринкових відносин;  

 станом фінансово-економічної системи країни;  

 соціально-економічними і політичними факторами;  

 наявністю або відсутністю сприятливого інноваційного клімату та 

підтримки зі сторони держави;  

 позиціонуванням підприємства в галузі;  

 характеристиками самої галузі;  

 розвиненістю відповідної інфраструктури місця розташування 

підприємства.  

Виходячи з вище зазначеного ми бачимо, що існує цілий ряд різноманітних 

чинників, які як сприяють так і перешкоджають розвитку інноваційній та 

інвестиційній діяльності. 

Однією з найважливіших стратегічних цілей, щодо яких наразі має 

замислитись українське суспільство, є пошук перспектив та вжиття дієвих 

заходів, спрямованих на прискорення технологічного розвитку економіки нашої 

держави, а також підвищення її конкурентоспроможності та інноваційності. 

Так, серед основних проблем впровадження інновацій у вітчизняну наукову та 

науково-технічну сфери для розвитку інноваційного підприємництва регіону є: 

 скорочення фінансування інноваційної, наукової та науково-технічної 

сфери;  

 неефективність системи бюджетного фінансування інноваційної, 

наукової та науково-технічної сфери (система не налаштована на отримання 

кінцевого результату);  

 відсутність економічних стимулів у суб'єктів господарської діяльності 

здійснювати технологічну модернізацію шляхом застосування нових науково-

технічних розробок.  

На розвиток інноваційного підприємництва впливає, насамперед діяльність 

у науковій сфері та її результативність, як першорядний чинник інноваційного 

фактору економічного зростання.  
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На теперішній час державною статистикою діяльність у сфері науки 

характеризується такими основними валовими показниками з галузевим 

розподілом: кількістю наукових організацій, випуском аспірантів та 

докторантів, кількістю працівників наукових організацій, обсягом фінансування 

наукових робіт за джерелами та видами виконаних робіт, вартістю основних 

засобів наукових організацій, фондоозброєністю наукових працівників.  

Отже, ключовими чинниками розвитку інноваційного підприємства 

регіону є сукупність учасників інноваційного процесу: суб'єктів інноваційної 

діяльності, які здійснюють і підтримують таку діяльність; і факторів, що 

визначають його роботу: правил і норм, що регламентують відносини між 

суб'єктами інноваційної діяльності та іншими економічними суб'єктами, а 

також механізмів, що забезпечують взаємодію суб'єктів інноваційної 

діяльності. 

Аналіз різних поглядів відносно визначення сутності регіональної 

інноваційної системи дає можливість виявити такі загальні риси з позиції 

системного підходу, як [42]: 

1) система являє собою сукупністю інститутів, що ініціюють, створюють і 

поширюють нові різновиди продукції і технології; 

2) ключовим, визначальним у підсистемах є знання; 

3) система виконує низку функцій: планування, прогнозування, 

координація, стимулювання і контроль, а також специфічні функції: 

виробництво, генерація, поширення і використання знань; 

4) необхідною умовою існування системи є наявність зав’язків і 

сформованих типів відносин між елементами і підсистемами.  

Проведені вище дослідження дозволяють розробити авторський підхід до 

класифікації чинників розвитку інноваційного підприємництва регіону за 

ознаками (рис.1.3):  

1. Середовищем: чинники ендогенного впливу та чинники екзогенного 

впливу. 
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2. Функціональною сферою: інституційні, правові, економічні, соціальні, 

технологічні. 

3. Якістю впливу: чинники стимулюючої дії та чинники деструктивної дії. 

4. Часом: ретроспективні чинники, поточні чинники, перспективні 

чинники. 

5. Способом впливу: структурні чинники, елементні чинники. 

Розглянемо ці чинники. Ендогенними чинниками розвитку інноваційного 

підприємництва регіону є чинники внутрішнього середовища, зокрема 

інноваційні (обсяг інноваційної продукції, рівень технологічного укладу 

економіки, чисельність наукових кадрів, науково-дослідні установи, рівень 

витрат на науку), інвестиційні (інвестиційна привабливість регіону, обсяг 

інвестицій в основний капітал, інвестиційний потенціал регіону, інвестування у 

науку), природно-ресурсні (природні ресурси: земельні, водні, лісові, 

мінеральні ресурси, природні умови), людські (чисельність населення, кількість 

економічно активного населення, рівень смертності та народжуваності, 

структура населення за віком, статтю, освітою, досвідом, кваліфікацією), 

матеріально-технічні (основний капітал, рівень знову основних засобів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Класифікація чинників розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 
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Екзогенними чинниками є чинники зовнішнього середовища по 

відношенню до регіону. Серед них слід виділити наступні: економічні 

(національний дохід, валовий внутрішній продукт, валова додана вартість, 

валовий регіональний продукт, рівень інфляції, мінімальна заробітна плата), 

політичні (політичні партії, приналежність до політичної партії), культурні 

(культура спілкування), нормативно-правові (закони, постанови, 

розпорядження, стандарти), бюджетно-фіскальна (державний борг, 

міжбюджетні трансферти), податкова (ставки оподаткування, податкові пільги, 

податкові канікули), зовнішньоекономічна (ліцензування та квотування 

зовнішньоекономічної діяльності, митні процедури та правила) та інші види 

політик. 

За функціональною сферою виділяють інституційні (норми, правила, 

інститути, інституції), правові (закони, розпорядження, постанови, стандарти), 

економічні (рівень інфляції, відсотки по кредитах, мінімальні заробітна плата, 

рівень фінансування НДДКР, ставки оподаткування, страхування, 

інвестування), соціальні (рівень зайнятості і безробіття, купівельна 

спроможність населення, демографічні ситуація, система соціального захисту), 

технологічні (технологічний уклад економіки, рівень розвитку науки та техніки, 

матеріально-технічна база). 

За якістю впливу виділяють чинники стимулюючої та деструктивної дії. 

Стимулюючі чинники сприяють розвитку інноваційного підприємництва 

регіону, формують сприятливе середовище та умови для генерування інновацій 

регіональними суб’єктами господарювання та їх комерціалізації. Натомість, 

чинники деструктивної дії гальмують процеси розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, що вимагає вжиття превентивних заходів щодо їх 

негативного впливу. 

За часом виділяють ретроспективні, поточні та перспективні чинники. 

Дослідження ретроспективних чинників дозволяє виявити та проаналізувати 

тенденції розвитку інноваційного підприємництва регіону, виявити кореляційні 

залежності між обсягом випуску інноваційної продукції та чинниками, що 
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зумовлюють його зміну. Оцінка поточних чинників спрямована на виявлення 

існуючого стану розвитку інноваційного підприємництва регіону, що дозволяє 

вчасно реагувати на зміни середовище та прийняти заходи, які сприятимуть 

нарощенню інноваційної активності суб’єктів господарювання. Перспективні 

чинники дозволяють передбачити позитивний або негативний вплив на рівень 

розвитку інноваційного підприємництва. 

Запропонований підхід дозволить виявити найбільш значимі чинники 

впливу на розвиток інноваційного підприємництва регіону, їх прорангувати за 

силою впливу, а також превентивно реалізувати заходи щодо їх деструктивного 

впливу.   

 

1.3. Форми інноваційного підприємництва регіону: вектори 

національного та світового досвіду   

 

Сучасні умови глобалізації призводять до посилення конкуренції на 

ринках і стимулюють підприємства шукати нові ефективні методи праці. 

Ключові позиції у боротьбі за споживача займають більш 

конкурентоспроможні підприємства, серед яких є ті, які мають всі шанси 

адаптуватись до нових умов у максимально короткий термін і готові до 

постійних упроваджень інновацій. Крім того, глобальні інновації не надають 

підприємствам довгострокового забезпечення конкурентної переваги на ринку, 

а надають їм лише тимчасову перевагу. Вимогою часу є постійний моніторинг 

ринкової ситуації з можливістю гарантування постійних поліпшень та змін 

продуктів/послуг і методів роботи на ринку. Це спонукає підприємства 

знаходити ефективні методи відстеженя можливих джерел інновацій та 

способів їх упровадження. Тому сучасна модель розвитку підприємства 

повинна ґрунтуватись на розробці ефективних інноваційних моделей. 

Показники обсягів реалізованої інноваційної продукції в Україні свідчать 

про недостатній рівень інноваційної активності регіональних суб’єктів 
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господарювання. Загалом лише 3,8 % обсягу промислової продукції мають 

ознаки інновацій (в свою чергу в Євросоюзі – 75 %). Окрім цього, 

продовжується зниження рівня наукомісткості української продукції. 

Інноваційна система України переживає складний період свого розвитку, в 

основному через складні соціально-економічні чинники: світова економічна 

криза, пандемія COVID-2019, закриття багатьох великих компаній, скорочення 

персоналу та ін. 

За оцінками, які були надані провідними науковцями, технологічні 

інновації гарантують приріст валового внутрішнього продукту до 80%. Крім 

цього, перш за все, головною складовою розвитку науково-інноваційних 

процесів є економічне зростання світових країн-лідерів. 

Конкурентоспроможність економіки та постійний її розвиток забезпечується 

інноваційною спроможністю та технологічною готовністю багатьох країн світу. 

На думку багатьох експертів «основними проблемами, які стримують 

інноваційну діяльність в Україні є: недосконала система нормативно-правового 

забезпечення та державної підтримки. Тривалий період інноваційному 

законодавству України була властива певна фрагментарність та 

непослідовність. Разом з тим, більшість механізмів державної фінансової 

підтримки та податкового стимулювання, передбаченого цими актами, не 

можуть бути застосовані в повному обсязі. Відсутність системного підходу та 

єдиної науково-технологічної та інноваційної політики не компенсується 

збільшенням кількості і законодавчих і нормативно-правових актів, 

численними змінами та доповненнями до них» [38; 40; 43; 44; 45; 46; 47; 48]. 

Використання ефективних моделей економічного зростання існує у тих 

країнах, державна політика яких заснована на інноваційній моделі розвитку, яка 

передбачає створення ультрасучасних виробництв заснованих на  використанні 

принципово нових прогресивних технологій і впровадження 

високотехнологічної продукції, удосконалення системи управління 

фінансовими ринками, інтелектуалізацію виробничої діяльності, оптимізацію 
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системи освіти, проведення політики економії ресурсів, створення та підтримки 

технопарків, технополісів та інших інноваційних структур. 

Провадження української науки в всесвітній дослідницький простір має 

реалізовуватися крізь різні форми наукового співробітництва (програмами, 

договорами, замовленнями на науково-технічну продукцію). Стримування 

інноваційної діяльності суб’єктів господарювання України пояснюється, в 

основному, обмеженістю джерел її фінансування, що пов’язано з фінансово-

економічною нестабільністю держави та кризовим станом більшості 

підприємств, які змушені впроваджувати інноваційні процеси за рахунок 

власних коштів. Відсутність у підприємств власних коштів для фінансування 

інновацій довершуються іншими чинниками – високими ставками та 

неможливістю отримувати довгострокові кредиту, теперішнім масовим 

банкрутством банків. Також, варто зазначити, що в Україні недостатньо 

використовуються в непрямі заходи стимулювання впровадження інновацій. 

У сучасній світовій практиці сформувалися три основні типи науково-

інноваційних моделей розвитку промислово розвинутих країн [38, c. 34-39]: 

 «…країни, зробили упор на лідерство в науці, реалізацію масштабних 

цільових проектів, що охоплюють усі етапи науково-виробничого циклу, як 

правило, зі значною часткою науково-інформаційного потенціалу в оборонному 

секторі (США, Англія, Франція); 

 країни, орієнтовані на поширення інновацій, створення сприятливого 

інноваційного середовища, раціоналізацію всієї структури економіки 

(Німеччина, Швеція, Швейцарія); 

 країни, в яких інновації стимулюються за рахунок розвитку інноваційної 

інфраструктури, сприйнятливості щодо досягнень світового науково-технічного 

прогресу, координації дій різних секторів у галузі науки і технологій (Японія, 

Південна Корея)». 

Наразі в Україні можемо виділити декілька організаційних типів реалізації 

інноваційної діяльності [49, с. 225-247]: 
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 «…університетські науково-дослідні центри, де реалізується ефективне 

об'єднання фінансових ресурсів, кваліфікованих наукових кадрів, матеріально-

технічної бази; 

 технопарки – акціонерні товариства, які займаються патентуванням, 

рекламою, консалтингом, маркетингом, лізингом та орендою в сфері науково-

технічної діяльності; 

 технополіси – якісно нова територіальна форма інтеграції науки і 

виробництва, що забезпечує високий рівень науково-технічного розвитку за 

рахунок можливостей регіону; 

 бізнес-інкубатори – невеликі наукомісткі фірми, на яких створені 

сприятливі умови для створення сучасних наукових продуктів, стимулювання 

власного бізнесу та  навчання кадрів,; 

 венчурні підприємства – малі підприємства, які забезпечують зв'язок 

між фундаментальними дослідженнями і масовим виробництвом, 

спеціалізуються на розробці нових наукових ідей та втіленні їх у виробництво» 

[45; 47; 49, с. 225-247]. 

Як слушно зауважив П.П. Микитюк [38, c. 47-39] виходячи з проведеної 

оцінки факторів, що впливає на підприємство може вибрати різні напрями 

інноваційного розвитку. Згідно стратегічної спрямованості інноваційного 

розвитку існують наступні напрями:  

 «…збалансованого інноваційного розвитку, що застосовують з 

урахуванням поступових технічних змін;  

 наступального інноваційного розвитку, який використовують в умовах 

стрімких технічних змін, коли необхідно домогтись випередження або 

збереження лідерства на ринку за рахунок використання нових досягнень НТП;  

 захищаючого інноваційного розвитку шляхом використання та 

поступового відтворення результатів інноваційної діяльності підприємств-

лідерів ринку;  

 абсорбуючого інноваційного розвитку, за допомогою номінальних, а не 

реально інноваційних перетворення». 
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Інституційні зміни мають зачепити ключові елементи, зокрема вироблення 

наукових знань та нововведень, їх комерціалізації та використання, 

інформаційного забезпечення інноваційного становлення, державного 

управління цим розвитком на різних рівнях, освіти, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації працівників, формування інноваційної культури 

суспільства [46, с. 69-76].  

Крім цього, інституційні модифікації в інноваційній сфері мають також 

включати права інтелектуальної власності, фінансово-кредитне забезпечення 

(зокрема, інститут спеціальних фондів), наукову та інноваційну 

інфраструктуру, систему наукових, науково-технічних та інноваційних програм 

різного значення, статистичну звітність [46, с. 69-76].  

До головних принципів інституційних трансформацій в інноваційній сфері 

науковці відносять [38; 44; 45; 50]: 

  «…системність інституційних процесів: необхідність врахування 

взаємодії та супідрядності різних рівнів господарського механізму та 

інноваційної сфери, в межах яких проходять інституційні трансформації» [38; 

44; 45; 50]; 

 «узгодженість інституційних процесів в інноваційній сфері із 

загальними соціально-економічними інституційними трансформаціями: 

забезпечення повноти врахування витрат та ефектів (включаючи оцінку 

екологічних, соціальних та інших факторів), однорідності  та достовірності всіх 

складових» [38; 44; 45; 50]; 

 «комплексність оцінки інституційних процесів: врахування всебічних 

наслідків інституційних процесів як в межах інноваційної сфери діяльності, так 

і поза її межами» [38; 44; 45; 50]; 

 «варіативність шляхів розвитку інституціонального середовища: 

розробка можливих сценаріїв інституціональних трансформацій в інноваційній 

сфері залежно від загальнонаціональних цілей розвитку суспільства та 

внутрішніх закономірностей і можливостей інноваційного розвитку економіки» 

[38; 44; 45; 50]; 
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 «динамічність процесів інституційних змін в інноваційній сфері: 

систематичне поповнення і уточнення напрямів інституційних процесів в 

інноваційній сфері в середньо і довгостроковій перспективі по мірі 

надходження інформації щодо пріоритетності соціально-економічного розвитку 

країни, інтенсивності використання ресурсів та особливостей впливу світових 

інтеграційних процесів» [38; 44; 45; 50]; 

 «адаптивність інституційних процесів: гнучкість і своєчасне 

коригування напрямків та структури інноваційних змін в інноваційній сфері 

залежно від проявів непередбачуваних змін» [38; 44; 45; 50]; 

 «керованість інституційними процесами: цілеспрямованість 

інституційних трансформацій на основі реалізації державної інноваційно-

промислової політики, запровадження відповідних фінансово-економічних 

механізмів щодо управління інноваційним розвитком економіки» [38; 44; 45; 

50]. 

Аналізуючи основні реформи інноваційної політики у галузі науки, освіти, 

промисловості у країнах, які є лідерами розвитку інноваційної сфери, можна 

виділити наступні головні чинники, що сприяли впровадженню державних 

реформ [38; 44; 45; 50]: 

 «…розвиток академічної бази та дослідницьких програм;  

 посилення потенціалу наукових кадрів; 

 відкриття ряду центрів підвищення кваліфікації науковців, особливо у 

сфері сучасних прикладних технологій; 

 комерціалізація функцій освітніх установ третього та четвертого рівня 

акредитації: економіка наукової діяльності, ноу-хау, патентів, продуктів 

інтелектуальної власності з метою практичного застосування спеціалізованих 

досліджень; 

 розвиток промислових досліджень у співпраці з ВНЗ; 

  збільшення рівня щорічних витрат бізнесу на дослідження та 

впровадження нових технологій; 

 На базі ВНЗ заснування ряду промислових дослідницьких центрів; 
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 проведення секторальних досліджень з метою економічного та 

соціального прогресу. Застосування результатів дослідницької діяльності за 

допомогою реалізації відповідної державної політики. Надання на конкурсній 

базі грантів для стимулювання досліджень у сфері соціальних, економічних, 

екологічних потреб та охорони довкілля; 

 проведення інформаційної роботи з метою підвищення громадської 

обізнаності в області інноваційних технологій. Збільшення кількості студентів, 

які будуть спеціалізуватись на вивченні точних наук; 

 зміцнення транскордонного співробітництва» [38; 44; 45; 50].  

Поєднання їх з практичними розробками створює основу інновацій – 

науково-дослідні та дослідницько-конструкторські розробки (НДДКР). 

Відповідно до основних видів інноваційної діяльності відносять [50]:  

 «…здійснення внутрішніх науково-дослідних розробок – творча 

діяльність, яка здійснюється на систематичній основі, яка реалізується 

власними силами з метою збільшення обсягу знань для розробки нових і 

поліпшених продуктів та процесів (включаючи розробку програмного 

забезпечення власними силами підприємства, що відповідає цій меті);  

 придбання зовнішніх науково-дослідних розробок – придбання науково-

дослідних розробок, реалізованими іншими підприємствами (включаючи з 

іншими підприємствами групи), державними або приватними науково-

дослідними організаціями та набутим підприємством;  

 придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 

придбання сучасного машинного обладнання й комп’ютерного машинного та 

програмного забезпечення для запровадження нових або суттєво поліпшених 

процесів і продуктів;  

 придбання зовнішніх знань – купівля або ліцензування патентів та 

незапатентованих винаходів, ноу-хау та інших типів знань в інших 

підприємствах чи організаціях для розробки та впровадження нових або значно 

вдосконалених продуктів і процесів;  
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 навчальна підготовка для інноваційної діяльності – внутрішнє або 

зовнішнє навчання персоналу саме для розробки та / або впровадження нових 

чи суттєво вдосконалених продуктів і процесів;  

 ринкове впровадження інновацій – діяльність щодо ринкового 

впровадження нових або вагомо поліпшених товарів і послуг, включно з 

рекламною кампанією та маркетинговими дослідженнями; 

 інші види інноваційної діяльності – інші види діяльності з впровадження 

нових або значно поліпшених продуктів та процесів таких як техніко-

економічні обґрунтування, випробування, розробка програмного забезпечення 

для поточних потреб, технічне обладнання, організація виробництва тощо» 

[50]. 

Державна політика в науковій та науково-технічній сфері реалізується за 

допомогою різних інструментів. Підтримка державного сектору включає 

підтримку як фундаментальних досліджень, так і прикладних досліджень з 

потенційним комерційним застосуванням. Це включає законодавство, 

податкову політику, розмір і порядок розподілу бюджетних засобів, включаючи 

проведення робіт із пріоритетних напрямків, формування і підтримка 

інфраструктури, а також кадрове забезпечення [38; 44; 45; 46; 47; 48]. 

В науковій літературі виділяють наступні методи державного регулювання 

інноваційних процесів, серед яких виділяють наступні прямі методи [46]: 

– «…державні цільові програми забезпечують фінансування інновацій у 

пріоритетних галузях економіки, що визначає держава; 

– адміністративне регулювання передбачає пряме субсидоване 

фінансування, що надається відповідно до чинного законодавства; 

– контрактне фінансування – це система договорів між замовниками та 

підрядниками, в яких держава виступає в ролі замовника та споживачем 

науково-дослідних розробок, а виконавцями – суб’єкти господарювання. У 

контракті мають бути визначені чіткі умови виконання робіт, розподіл завдань 

та матеріальної винагороди між виконавцями, а також взаємні зобов’язання та 

економічні санкції».  
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Непрямі методи направлені на «..стимулювання інноваційних процесів та 

створення сприятливого середовища для інноваційної діяльності, це, 

насамперед, законодавчі норми, що окреслюють правове поле діяльності 

інноваційних фірм та захист їх інтелектуальної власності, та інформаційна 

інфраструктура, що забезпечує формування єдиної інформаційної системи в 

країні» [46]. 

Крім цього, до числа основних непрямих методів державного регулювання 

у багатьох країнах світу відносять: спрощена система оподаткування; 

амортизаційні відрахування, грошово-кредитне регулювання та ін.  

У Німеччині підприємства отримують неоподатковані субсидії на дослідні 

роботи, у розмірі від 7 до 15 % вартості на НДДКР, якщо проект пов'язаний з 

пошуком нових джерел енергії. Система податкових і амортизаційних пільг у 

всіх країнах побудована таким чином, щоб, забезпечити перш за все їх 

цілеспрямований характер і конкретне регулювання діяльності власних 

корпорацій, спрямованої на технологічний розвиток виробництва. 

Всі промислово розвинені країни використовують податкові пільги для 

стимулювання малого наукомісткого бізнесу. З цією метою прибуток 

невеликих фірм оподатковується за зниженими ставками.[47; 48]. 

До прикладу, в Англії податкова ставка на прибуток малих і середніх фірм 

становить 29 % (стандартна ставка – 35 %). Податкові знижки сприяли появі 

одного з видів спеціалізованих ризикових компаній – іменованих «обмежених 

науково-дослідних партнерств». Валютні інвестиції багатих осіб і корпорацій у 

ці партнерства списуються як поточні витрати і на 80–90 % виключаються з 

оподатковуваного доходу. Партнерства формуються для фінансування 

розробки і прискорення комерціалізації вже розроблених винаходів. Більш 

активно вони з’являються в електроніці, виробництві засобів зв'язку [51; 52]. 

Другим способом непрямого стимулювання НДДКР, а значить, і 

технічного переозброєння підприємств є політика амортизації. Таким чином, 

амортизаційні відрахування вважаються своєрідним видом фінансових 

ресурсів. З одного боку, амортизаційні відрахування – це витрати підприємства, 
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тому що їхню суму, нараховану на виробничі  необоротні активи, що 

включають у собівартість продукції, робіт, послуг.  

Основа маса промислово розвинених держав реалізує політику 

прискореної амортизації основного капіталу і передбачає особливі пільги в цій 

сфері. Наприклад, у Франції, Італії, Німеччині дозволяється списувати 

оснащення та нерухомі складові основного капіталу протягом першого року 

експлуатації в розмірі 50 % вартості їхнього придбання [51; 52]. 

Також до непрямих методів реалізації інноваційної політики належать 

«урядові закупівлі розробок інноваційних проектів. Вони широко 

використовуються як засіб впливу на НДДКР і впровадження у виробництво у 

Франції і Німеччині. Так, у Франції набули поширення конкурси на кращий 

проект громадських будівель, що сприяло вдосконаленням у галузі 

будівництва» [53]. 

У багатьох країнах світу для реалізації стратегії інноваційного становлення 

економіки, а ще дієвої взаємодії влади, наукових установ, бізнесу 

застосовуються такі основні інструменти. Перший – державний контракт, який 

використовується, якщо придбання державою результатів НДР приносить йому 

конкретну вигоду або ж користь. При цьому не виключається ймовірність 

передачі придбаного продукту третій стороні. Підписання договору за 

виключенням спеціально обумовлених ситуацій вважається підсумком 

конкурсу. У процесі робіт за договором уповноважені держави має право 

контролювати хід виконання роботи, коректувати їх. Другий, відомий 

інструмент, – грант. Він легалізував іншу форму відносин між державою і 

науково-дослідним сектором, а саме допомога або стимулювання державою 

наукових досліджень, розробок – фінансами, власністю, послугами. При уьому 

очікується, що до завершення робіт за грантом держава не має права 

контролювати і втручатися в процес їх виконання, термін якого обмовляється 

окремою угодою. Грант нерідко застосовується для допомоги досліджень і 

розробок з боку держави, в разі якщо результати робіт носять невизначений 
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характер або не мають принести безпосередню користь (вигоду) в 

найближчому майбутньому.  

Кооперативний договір працює необхідним інструментом організації 

кооперативних процесів між приватним і державним секторами, визначення 

форм спільного інвестування та розподілу отриманого результату [45, с. 96-106]. 

До основних елементів інноваційної інфраструктури відносять: регіони 

науки, технополіси (зони науково-технічного розвитку), мегаполіси високих 

технологій (HiTech City), технопарки ( дослідницькі, технологічні, промислові, 

аграрні), науково-технічні альянси, інноваційні центри (технологічні, 

регіональні та галузеві), бізнес-інкубатори (інноваційні та технологічні), 

спеціальні економічні зони, консалтингові фірми і компанії та ін. 

Крім цього, при реалізації наукомістких та інноваційних ідей особлива 

роль належить об’єднанням підприємницьких організацій, між яких – 

консорціуми, концерни, холдинги, кластери, фінансово-промислові групи та 

інші організації [51; 52]. 

Як уже згадувалось, бізнес-інкубатори є також серед переліку основних 

складових інноваційної інфраструктури. Основна мета створення та 

функціонування бізнес-інкубаторів є об’єднання навчально-освітніх закладів, 

науково-дослідних інститутів та бізнесу щодо впровадження інноваційних 

форм підтримки підприємництва, використання сучасних інтерактивних 

методів бізнес-навчання та практичних занять переважно студентів 

економічних спеціальностей у сфері бізнесу. 

«Бізнес-інкубатори є інституціями для формування сприятливих умов для 

розвитку підприємництва та конкурентного середовища в регіоні; покращення 

доступу суб’єктів малого й середнього підприємництва до комплексу якісних 

бізнес-послуг, кластеризація консалтингу в регіоні; створення нових робочих 

місць, збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів від діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності; зниження соціальної напруги в суспільстві, 

залучення населення до ведення бізнесу, формування позитивного іміджу 
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«підприємця»; налагодження співпраці бізнесу з іноземними партнерами» [45, 

с. 20-21].  

Науково-технологічні та технологічні парки відіграють важливе значення 

для розвитку інноваційної політики кожної окремої країни відіграють науково-

технологічні та технологічні парки. У зарубіжній теорії та практиці поняття 

«технопарк» використовується як узагальнююче поняття потужної інноваційної 

структури. У цю групу також входять дослідницькі центри та парки, наукові 

парки, центри провідних технологій, технологічні центри та парки. Всі вони є 

складовою спеціалізованих інноваційних об’єднань, що створюються у 

провідних країнах світу. 

Так, науково-технологічний парк – це «технологічний центр, 

організований на спеціально відведених і підготовлених територіях, на яких 

знаходяться пов’язані центральними пунктами технологічного обслуговування 

науково-дослідні інститути, лабораторії, експериментальні центри та невелика 

кількість підприємств з передовою технологією, що виконують замовлення, 

пов’язані із створенням і освоєнням нових розробок» [38; 46; 50]. 

А технологічним (науковим) парком – є «науково-виробничий комплекс 

(частіше територіальний), який включає в себе дослідний центр та найближчу 

компактну виробничу зону, в якій на умовах оренди розміщені малі наукомісткі 

фірми» [43, с. 23-24 ]. 

До основних особливостей технопарків науковці відносять наступні: 

 «…найчастіше ця організація засновується на праві приватної власності; 

 підтримує офіційні та робочі зв’язки з університетом, чи іншим 

навчальним закладом або провідним науково-дослідним центром; 

 створюється для сприяння формування та розвитку наукомістких фірм 

та інших організацій, що є розміщеними на певній території; 

 активно управляє передачею технологій та знань» [45]. 

Технопарки виконують функції структури, що об’єднують наукові 

дослідження, інноваційну роботу та нововведення у науково-технічній області.  
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Частіше за все нові відкриття та привабливі ідеї комерційного 

використання нових наукових розробок і спеціалізовані фірми для їхньої 

реалізації зазвичай створюються на основі великих дослідницьких установ і 

інститутів при безпосередній особистій участі провідних вчених. 

Одним із важливих завдань технологічних парків у всіх країнах світу є 

«комерціалізація результатів наукових досліджень, винаходів та відкриттів 

вчених та спеціалістів, які займаються малим бізнесом у науково-технічній 

сфері, але потребують відповідної підтримки та здійснення технологічного 

трансферу» [50]. Також слід відзначити, що технопарки є надзвичайно 

ефективним механізмом формування, управління та реалізації інноваційних 

проектів у науково-технологічній сфері» [45, с. 186-187]. 

Тож, на базі позитивного досвіду становлення інноваційного 

підприємництва у державах з розвиненою економікою, можна зробити наступні 

висновки, що дієве функціонування технополісів, населених пунктів високих 

технологій (HiTech City), технопарків, науково-технічних альянсів, 

інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, спеціальних економічних зон, 

консалтингових фірм і компаній, а ще й консорціумів, концернів, кластерів, 

холдингів, фінансово-промислових груп та ін. може вдосконалити галузеву 

структуру виробництва і прискорити соціально-економічний розвиток 

території; активно впроваджувати у створення вітчизняні і зарубіжні науково-

технічні розробки і винаходи з подальшою передачею результатів для 

широкого використання на внутрішньому та зовнішньому ринку.  

Природно, що для ефективної реалізації вставленої мети необхідним є 

створення пристроїв реальної взаємодії владних структур з науковим 

співтовариством, а ще посилення реального впливу наукової громадськості на 

формування і реалізацію державної науково-технологічної та інноваційної 

політики.  

Важливе місце в даному процесі мають відігравати нові підходи до 

формування інноваційної стратегії на основі використання найкращих зразків 

світового досвіду у цій сфері. Узагальнюючи вище наведене, слід зауважити, 
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що найбільш ефективними формами розвитку інноваційного підприємництва 

регіону є бізнес-хаби, технопарки, технополіси, венчурні компанії (табл.1.3).  

Таблиця 1.3 

Ефективні форми ведення інноваційного підприємництва регіону 

Форма інноваційного 

підприємництва 
Характеристика  

Бізнес-хаб  

простір для навчання підприємців щодо генерування 

інноваційних стартапів, проведення семінарів, тренінгів, 

робочих нарад тощо з питань розвитку інноваційного 

підприємства 

Технопарк  

центр акумулювання зусиль усіх стейкхолдерів (наукових 

установ, навчальних закладів, підприємств, венчурних фондів 

тощо) щодо виробництва інноваційної продукції 

Технополіс  
територія, які є привабливою з точки зору створення нових 

технологій щодо виробництва інноваційної продукції 

Венчурні компанії 

невеликі підприємства, що співпрацюють із генераторами 

інноваційних ідей, інвестуючи у кошти у ризикові проєкти 

щодо створення інноваційного продукту 

 

Функціонування бізнес-хабів дозволить створити простір для навчання 

підприємців щодо генерування інноваційних стартапів, проведення семінарів, 

тренінгів, робочих нарад тощо з питань розвитку інноваційного підприємства. 

Технопарки дозволяють акумулювати зусилля усіх стейкхолдерів (наукових 

установ, навчальних закладів, підприємств, венчурних фондів тощо) щодо 

виробництва інноваційної продукції. 

Технополіси представляють собою території, які є привабливими з точки 

зору створення нових технологій щодо виробництва інноваційної продукції. 

Венчурні фонди представляють собою невеликі підприємства, що 

співпрацюють із генераторами інноваційних ідей, інвестуючи у кошти у 

ризикові проєкти щодо створення інноваційного продукту.  

Таким чином, запропоновані форми розвитку інноваційного 

підприємництва дозволять диферсифікувати інноваційну інфраструктуру 

регіону та перейти на інноваційну модель розвитку.   
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Висновки до розділу 1 

1. Обґрунтовано, що конкурентоспроможність економіки України та її 

регіонів визначається інноваційним типом розвитку, рівнем інноваційної 

активності суб’єктів господарювання та комерціалізації винаходів, 

технологічним укладом економіки, інтелектуальним капіталом тощо. Вагоме 

місце у забезпеченні цих процесів належить інноваційному підприємництву як 

інструменту переходу національної та регіональної економіки на інноваційну 

модель розвитку.  

2. Узагальнено наукові підходи до визначення поняття «інноваційне 

підприємництво». Виділено три підходи до трактування поняття «інноваційне 

підприємництво»: інноваційне підприємництво як процес створення «нового»; 

інноваційне підприємництво як творча діяльність створення «нового»; 

інноваційне підприємництво як форми створення «нового», інтеграції науки та 

виробництва.  

3. У роботі запропоновано використовувати підхід до трактування 

інноваційного підприємництва регіону із врахуванням основних стадій 

інноваційного процесу (фундаментальні дослідження, комерціалізація ідеї, 

прикладна розробка, інноваційний продукт, споживання), складових 

інноваційного підприємництва (наука, виробництво) та критеріїв його оцінки 

(кількість та якість). Під інноваційним підприємництвом регіону у роботі 

запропоновано розуміти трьохвекторний простір, що поєднує: стадії 

генерування інноваційного продукту (фундаментальні дослідження, 

комерціалізація, прикладна розробка, створення інноваційного продукту, 

споживання), форми інтеграції науки та виробництва, а також кількісні та якісні 

характеристики регіонального розвитку як критерії оцінки отриманого 

підприємницького доходу. 

4. У роботі обґрунтовано, що метою здійснення інноваційного 

підприємництва є перехід на інноваційну модель розвитку економіки регіону, в 

результаті чого забезпечиться формування нового технологічного укладу. 

Доведено, що її досягнення потребує реалізації наступних завдань 
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інноваційного підприємництва регіону: створення комунікацій в системі 

«наука-виробництво»; інтеграція між усіма стадіями інноваційного 

підприємництва регіону; формування інноваційної бізнес-освіти; розвиток 

наукомістких виробництв у регіоні; ефективне використання інноваційного 

потенціалу та інтелектуального капіталу регіону.  

5. Визначено особливості традиційного та інноваційного підприємництва 

регіону за складовими елементами: суб’єкт, об’єкт, види, мета, цілі, завдання, 

результат, ресурси, принципи. Суб’єктами інноваційного підприємництва 

виступають суб’єкти здійснення господарської діяльності, територіальна 

громада, органи територіального управління. Об’єктом інноваційного 

підприємництва виступає інноваційна продукція (послуга), на випуск якої 

спрямована діяльність суб’єктів господарювання на кожній ланці створення 

ланцюга вартості. Метою здійснення інноваційного підприємництва є перехід 

на інноваційну модель розвитку економіки регіону, що дозволить сформувати 

новий технологічний уклад економіки регіону вищого порядку. Обґрунтовано, 

що інноваційне підприємництво представляє собою специфічний вид 

діяльності, «фундаментом» якого є інтелектуальний ресурс. Саме 

інтелектуальний ресурс є тим каталізатором ідей, які здатні трансформуватись в 

конкурентоспроможний інноваційний продукт. З’ясовано, що принципами 

інноваційного підприємництва є: інтеграція учасників інноваційного процесу; 

рівноправність та взаємовигідність суб’єктів інноваційного підприємництва. 

6. У роботі розроблено авторський підхід до класифікації чинників 

розвитку інноваційного підприємництва регіону за ознаками: 1.Середовищем: 

чинники ендогенного впливу та чинники екзогенного впливу. 

2.Функціональною сферою: інституційні, правові, економічні, соціальні, 

технологічні. 3.Якістю впливу: чинники стимулюючої дії та чинники 

деструктивної дії. 4.Часом: ретроспективні чинники, поточні чинники, 

перспективні чинники. 5.Способом впливу: структурні чинники, елементні 

чинники. Ендогенними чинниками розвитку інноваційного підприємництва 

регіону є чинники внутрішнього середовища, зокрема інноваційні, інвестиційні, 
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природно-ресурсні, людські, матеріально-технічні. Екзогенними чинниками є 

чинники зовнішнього середовища по відношенню до регіону (економічні, 

політичні, культурні, нормативно-правові, бюджетно-фіскальна, податкова, 

зовнішньоекономічна та інші види політик). За функціональною сферою 

виділено інституційні (норми, правила, інститути, інституції), правові (закони, 

розпорядження, постанови, стандарти), економічні (рівень інфляції, відсотки по 

кредитах, мінімальні заробітна плата, рівень фінансування НДДКР, ставки 

оподаткування, страхування, інвестування), соціальні (рівень зайнятості і 

безробіття, купівельна спроможність населення, демографічні ситуація, система 

соціального захисту), технологічні (технологічний уклад економіки, рівень 

розвитку науки та техніки, матеріально-технічна база). За якістю впливу 

виділено чинники стимулюючої та деструктивної дії. Стимулюючі чинники 

сприяють розвитку інноваційного підприємництва регіону, формують 

сприятливе середовище та умови для генерування інновацій регіональними 

суб’єктами господарювання та їх комерціалізації. Чинники деструктивної дії 

гальмують процеси розвитку інноваційного підприємництва регіону, що 

вимагає вжиття превентивних заходів щодо їх негативного впливу. За часом 

виділяють ретроспективні, поточні та перспективні чинники. Дослідження 

ретроспективних чинників дозволяє виявити та проаналізувати тенденції 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, виявити кореляційні 

залежності між обсягом випуску інноваційної продукції та чинниками, що 

зумовлюють його зміну. Оцінка поточних чинників спрямована на виявлення 

існуючого стану розвитку інноваційного підприємництва регіону, що дозволяє 

вчасно реагувати на зміни середовище та прийняти заходи, які сприятимуть 

нарощенню інноваційної активності суб’єктів господарювання. Перспективні 

чинники дозволяють передбачити позитивний або негативний вплив на рівень 

розвитку інноваційного підприємництва. 

7. Досліджено зарубіжний досвід розвитку інноваційного підприємництва, 

що дозволяє імплементувати окремі його елементи у практику регіонів 

держави, та на цій основі – обрати найбільш ефективні форми здійснення 
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інноваційного підприємництва регіону. Обґрунтовано, що основними формами 

здійснення інноваційного підприємництва регіону є інноваційні бізнес-хаби 

(простір для навчання підприємців щодо генерування інноваційних стартапів, 

проведення семінарів, тренінгів, робочих нарад тощо з питань розвитку 

інноваційного підприємства), технопарки (наукові установи, навчальні заклади, 

підприємства, венчурні фонди тощо), технополіси (території, які є 

привабливими з точки зору створення нових технологій щодо виробництва 

інноваційної продукції), венчурні компанії (невеликі підприємства, що 

співпрацюють із генераторами інноваційних ідей, інвестуючи у кошти у 

ризикові проєкти щодо створення інноваційного продукту). Обґрунтовано, що 

функціонування окреслених форм інноваційного підприємництва дозволить 

диферсифікувати інноваційну інфраструктуру регіону та перейти на 

інноваційну модель розвитку.  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

 

2.1. Методика аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва 

 

Пошук напрямів забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

вимагає проведення детального та комплексного аналізу регіонів держави на 

предмет виявлення їх інноваційної активності та здатності створювати 

інноваційний продукт. У цьому напрямі ведуться активні дослідження, серед 

яких слід виділити наукові праці В. Денисюк [57], О. Доценко [30], С. Казмірчук 

[59], Л. Ковальська [60], О. Князь [61], Т. Мілевська [62], М. Мартьянов [63], 

Н. Рудь [8], В. Чабан [65], Л. Федулова [66] та інші. Зазначеними науковцями 

було зосереджено увагу на таких основних аспектах оцінки інноваційного 

підприємництва регіону: 

 аналіз та оцінка фінансової спроможності регіону щодо фінансування 

розвитку інноваційного підприємництва та випуску інноваційної продукції;  

 узагальнення усіх часткових показників, що характеризують інноваційне 

підприємництво у єдиний інтегральний індекс, що дозволяє співставити регіони 

між собою за рівнем його розвитку;  

 використання гнучкої системи показників, їх маневреність залежно від 

ринкової ситуації, можливість здійснення графічної інтерпретації наведених 

розрахунків [8; 30; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66]. 

При розробці авторського підходу до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва слід зосередити увагу на 

таких аспектах: 

 «…оцінювання стадій розвитку інноваційного підприємництва регіону 

(фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-
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конструкторські розробки,  комерціалізація, прикладна розробка, інноваційний 

продукт); 

 «…оцінювання форм інтеграції науки та виробництва як складових 

інноваційного підприємництва регіону»;  

 «…оцінювання підприємницького доходу»; 

 «…розрахунок інтегрального індексу інноваційного підприємництва 

регіону» [60, с. 66-72]. 

Як слушно зазначає Л.Л. Ковальська «…оцінювання розвитку 

інноваційного підприємництва до основних показників оцінки розвитку 

інноваційного підприємництва регіону включають: фундаментальні 

дослідження, комерціалізація, прикладна робота, інноваційних продукт, наука, 

виробництво та оцінювання підприємницького доходу» [60, с. 66-72 ]. 

До основних видів наукової і науково-технічної діяльності, результати якої 

можуть стати об’єктом інноваційної діяльності  у регіонах належать: 

 «…фундаментальні дослідження; 

 прикладні дослідження; 

 дослідно-конструкторські розробки; 

 дослідно-експериментальні розробки; 

 організаційно-економічна робота; 

 промислове виробництво нових товарів» [61]. 

Для показників стимуляторів рівень розвитку інноваційного 

підприємництва вчені визначають за такою формулою [57]: 

 

Pⅈ̇a =  
Π факт

Π max
      (2.1) 

в якій Pⅈ̇a– рівень розвитку інноваційного підприємництва регіону за i-тим 

показником стимулятором; 

Π факт – фактичне значення показника інноваційного підприємництва 

регіону; 
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Π max – максимальне значення показника інноваційного підприємництва 

регіону. 

 

Для аналізу дестимуляторів (показники, які негативно впливають на 

розвиток інноваційного підприємництва регіону) застосовують наступну 

формулу [58]: 

 

Pⅈ̇a =  
Π мін

Π факт
                        (2.2) 

в даній формулі Pⅈ̇a  – рівень розвитку інноваційного підприємництва 

регіону за і-тим показником дестимулятором; 

Π мін − це мінімальне значення показника інноваційного підприємництва 

регіону. 

 

Визначення інтегрального показника інноваційного підприємництва 

регіону (ІПіа) та кожній з груп буде розраховуватись за такою формулою: 

 

IΠ ⅈa =  √∑ X ⅈ̇j
n
j=1

n
                                                                   (2.3) 

lе X ⅈ̇j – стандартизований показник інноваційного підприємництва для і – 

того регіону, 

А n – кількість показників, що досліджуються.  

 

Отже, комплексне оцінювання розвитку інноваційного підприємництва 

передбачає розрахунок інтегрального індексу шляхом зведення різнопланових 

показників у єдиний індекс, розрахунок якого дозволить порівняти регіони за 

рівнем інноваційного підприємництва. 

Як зазначає О.Ю. Доценко  для визначення рівня інноваційного розвитку 

регіону слід використовувати такі показники, як [30, с. 25-35]: 

1) «…частка обсягу реалізованої інноваційної продукції, що є новою для 

ринку, регіону в сукупному обсязі реалізованої інноваційної продукції, що є 

новою для ринку, України, % (k1) 
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       k1 =
RI  Pr   i

∑   RI  Pr  
х 100 % ,                                          (2.4) 

де RIPrⅈ – обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою для 

ринку, i-регіону; 

∑RIPr  – обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку 

в цілому по Україні»; 

 

2) «частка обсягу реалізованої інноваційної продукції, що є новою для 

ринку, регіону в сукупному обсязі реалізованої промислової продукції, робіт, 

послуг регіону, % (k2) 

 

k2 =
RI  Pr   i

∑   RPP  i  
х 100 % ,                                        (2.5) 

де RPPⅈ – обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг i-

регіону». 

 

3) «частка обсягу реалізованої інноваційної продукції, що є новою лише 

для підприємства, регіону в сукупному обсязі реалізованої інноваційної 

продукції, що є лише для підприємства, України,% (k3) 

 

         k3 =
RIPp   i

∑      RIPp      
х 100 % ,                                      (2.6) 

де RIPpⅈ – обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою лише для 

підприємства i-регіону,  

∑RIPp – обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є новою лише для 

підприємства в цілому по Україні»; 

 

4) «частка обсягу реалізованої інноваційної продукції, що є лише для 

підприємства, регіону в сукупному обсязі реалізованої промислової продукції, 

робіт, послуг регіону, % (k4)» 
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k4 =
RIPp   i

RPP  i
х 100 % ,                                             (2.7) 

 

«Загальний показник, який характеризує кінцевий результат інноваційної 

діяльності підприємств регіону є частка сукупного обсягу реалізованої 

інноваційної продукції регіону в сукупному обсязі реалізованої промислової 

продукції, робіт, послуг регіону (k5) 

 

k5 =
RI  Pr  i+ RIPp  i 

RPP i
х 100 % ,                                        (2.8) 

 

Так, важливими елементами даної методики є продукування наукових 

знань та інновацій, їх комерціалізації та використання, інформаційного 

забезпечення інноваційного розвитку» [62].  

«Також методика аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва та трансформації в інноваційній сфері повинні 

також включати права інтелектуальної власності, фінансово-кредитне 

забезпечення, наукову та інноваційну інфраструктуру, систему наукових, науково-

технічних та інноваційних програм різного рівня, статистичну звітність» [62].  

До основних принципів інституційних трансформацій в інноваційній сфері 

науковці відносять [8; 59; 60]: 

 «…системність інституційних процесів: необхідність врахування 

взаємодії та супідрядності різних рівнів господарського механізму та 

інноваційної сфери, в межах яких проходять інституційні трансформації»; 

 «узгодженість інституційних процесів в інноваційній сфері із 

загальними соціально-економічними інституційними трансформаціями: 

забезпечення повноти врахування витрат та ефектів (включаючи оцінку 

екологічних, соціальних та інших факторів), однорідності  та достовірності всіх 

складових»; 
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 «комплексність оцінки інституційних процесів: врахування всебічних 

наслідків інституційних процесів як в межах інноваційної сфери діяльності, так 

і поза її межами»; 

 «варіативність шляхів розвитку інституціонального середовища: 

розробка можливих сценаріїв інституціональних трансформацій в інноваційній 

сфері залежно від загальнонаціональних цілей розвитку суспільства та 

внутрішніх закономірностей і можливостей інноваційного розвитку 

економіки»; 

 «динамічність процесів інституційних змін в інноваційній сфері: 

систематичне поповнення і уточнення напрямів інституційних процесів в 

інноваційній сфері в середньо і довгостроковій перспективі по мірі 

надходження інформації щодо пріоритетності соціально-економічного розвитку 

країни, інтенсивності використання ресурсів та особливостей впливу світових 

інтеграційних процесів»; 

 «адаптивність інституційних процесів: гнучкість і своєчасне 

коригування напрямків та структури інноваційних змін в інноваційній сфері 

залежно від проявів непередбачуваних змін»; 

 «керованість інституційними процесами: цілеспрямованість 

інституційних трансформацій на основі реалізації державної інноваційно-

промислової політики, запровадження відповідних фінансово-економічних 

механізмів щодо управління інноваційним розвитком економіки» [8; 59; 60]. 

При розробці методики аналізу та оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва важливим також є врахування таких 

напрямків, як: «регіональний розвиток інноваційної на науково-технічної 

сфери; фінансово-економічний показник; інституційні умови; міжнародна 

співпраця у інноваційній та науково-технічній сферах; інформаційна підтримка 

та створення інноваційних структур» [67].  

Оцінка промислової та інноваційної діяльності у регіонах України певним 

чином здійснюється Міністерством розвитку громад та територій України в 

рамках щорічного Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів на 
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основі 12 блоків показників, в тому числі за напрямком «Інвестиційно-

інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця». Однак, перелік 

показників включає дуже обмежену кількість з розвитку промисловості та 

інновацій: індекс промислової продукції та її обсяг у розрахунку на одну особу, 

частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі реалізованої промислової 

продукції. Тому Моніторинг не висвітлює ні особливості, ні проблеми 

інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів [74; 75].  

Чимало вітчизняних науковців досліджують інноваційний розвиток 

регіонів та розробляють власні підходи до його оцінки. Так, у статті Н. Рудь [8] 

пропонуються показники і методика оцінювання інноваційного розвитку 

регіону за всіма етапами інноваційного процесу, однак промисловість не 

виокремлюється. Цікавий підхід запропонували Т. Уманець і О. Лучакова [75], 

які відібрали систему індикаторів оцінки інноваційного розвитку регіонів з 

блоком показників витрат на інновації у промисловості та впровадження 

інноваційних розробок на промислових підприємствах. Ними визначається 

інтегральний індекс впровадження інноваційних розробок у промисловість 

регіону, однак узагальнююча оцінка інноваційного розвитку промислових 

комплексів відсутня. 

Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону 

викладено в статті І. Лях [76], однак лише принципи, відсутні показники і 

методика оцінювання. Загальну схему методики розрахунку інтегрального індексу 

за блоками показників інноваційного потенціалу та результатів інноваційного 

розвитку пропонують Іртищева І.О., Стегней М.І., Михайлов М.С. [77], однак в 

ній чітко не визначено перелік показників та її не апробовано на реальних 

даних. Досить обґрунтованим є запропонований підхід до оцінювання 

інноваційного розвитку промислових підприємств регіонів Н. Лепетюха [78]. 

Автор використовує практично всі статистичні показники інноваційної 

діяльності підприємств та застосовує таксономічний показник рівня розвитку 

інноваційної активності підприємств регіонів. Однак для аналізу 

використовуються абсолютні значення показників, які завжди будуть вищими у 
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регіонах з більшим економічним потенціалом, що викривляє порівняльну 

оцінку, для якої краще брати відносні показники. Наприклад, у 2019 р. у 

Дніпропетровській обл. було 64 промислових підприємства, які здійснювали 

інноваційну діяльність, а у Миколаївській – 22, однак їх частка у загальній 

кількості промислових підприємств регіону становила відповідно 12,5% та 

23,2%, тобто, у Миколаївській була майже у 2 рози вищою.  

Аналіз публікацій показав, що існують різноманітні підходи до 

оцінювання інноваційного розвитку регіонів, в тому числі і промислових 

підприємств. Усі вони роблять певний внесок в дослідження інноваційного 

розвитку регіонів, однак запропоновані підходи не є досконалими, тому 

подальше дослідження й оцінка інноваційного розвитку промислових 

комплексів регіонів є доцільним як з позицій підвищення об’єктивності такої 

оцінки, так і виявлення досягнень і слабких місць регіонального інноваційного 

розвитку промисловості.  

У формування власних підходів до оцінювання інноваційного розвитку 

промисловості регіонів ми виходимо з тих міркувань, що регіони України та їх 

промислові комплекси за своїм потенціалом суттєво відрізняються. Тому для 

аналізу тенденцій інноваційного розвитку доцільно брати не абсолютні 

показники, а відносні які більш об’єктивно висвітлюють досягнення і проблеми 

інноваційної активності промислових комплексів.  

Огляд окремих існуючих методичних підходів до аналізу та оцінки 

розвитку інноваційного підприємництва регіону наведено у Додатку А. 

Отож, проведений вище огляд методик оцінки дозволяє розробити 

авторський методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва (рис.2.1). 

На першому етапі методики обираються мета, об’єкт та завдання оцінки 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва. Метою 

дослідження є визначення розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Об’єктом дослідження виступає розвиток інноваційного підприємництва 

регіону. Завданнями дослідження є: вибір напрямів аналітичного дослідження 
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(аналіз та оцінка стадій розвитку інноваційного підприємництва регіону; аналіз 

та оцінка форм розвитку інноваційного підприємництва регіону; аналіз та 

оцінка підприємницького доходу); вибір системи показників аналізу та оцінки 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; комплексна оцінка рівня 

розвитку інноваційного підприємництва регіону; оцінка регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку 

інноваційного підприємництва регіону 
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На другому етапі обираються методи аналітичного дослідження. В 

процесі аналітичного дослідження розвитку інноваційного підприємництва 

регіону пропонується використовувати наступні методи дослідження: 

статистичний – для збору та систематизації показників щодо розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; аналітичний – для опрацювання 

показників, що характеризують рівень розвитку інноваційного підприємництва 

регіону; метод динамічних рядів – для виявлення динаміки показників розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; рейтинговий – для визначення місця 

регіону за рівнем розвитку інноваційного підприємництва регіону у загальному 

рейтингу регіонів держави; індексний – для розрахунку темпів росту 

показників, що характеризують розвиток інноваційного підприємництва 

регіону. 

На третьому етапі обираються напрями аналітичного дослідження        

(рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2. Напрями аналітичного дослідження розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 
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Пропонується оцінювати рівень розвитку інноваційного підприємництва 

регіону за трьома напрямами: аналіз та оцінка стадій розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; аналіз та оцінка форм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; аналіз та оцінка підприємницького доходу. 

На наступному етапі обирається система показників оцінки розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. В якості основних показників оцінки 

розвитку інноваційного підприємництва регіону виступатимуть (Додаток Б):  

 частка промислових підприємств, які займались інноваційною 

діяльністю, в загальній кількості промислових підприємств регіону;  

 щорічні індекси витрат на інноваційну діяльність промислових 

підприємств у регіонах;  

 частка підприємств, які впроваджували інноваційні процеси, у загальній 

кількості інноваційних підприємств регіону;  

 частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні види 

продукції, у загальній кількості інноваційних підприємств промисловості; 

 частка підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, у загальній 

кількості інноваційних підприємств промисловості;  

 частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

промислової продукції регіону;  

 частка реалізованої інноваційної продукції, що була новою для ринку, в 

загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції промисловості регіону.  

Комплексна оцінка рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону 

може здійснюватися двома методами. За першим методом оцінка рівня 

розвитку інноваційного підприємництва регіону здійснюється шляхом 

розрахунку інтегрального коефіцієнту. За другим методом рівень розвитку 

інноваційного підприємництва регіону здійснюється за сумою рангів усіх 

показників для кожного року дослідження.  

Для розрахунку інтегрального індексу слід скористатися методикою 

розрахунку часткових індексів розвитку інноваційного підприємництва регіону, 

«… при цьому використаємо нижченаведені формули для розрахунку 
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часткових індексів розвитку інноваційного підприємництва регіону, а також 

показники розвитку інноваційного підприємництва регіону слід поділити на 

показники-стимулятори та показники-дестимулятори» [60].  

«Показники, значення яких позитивно впливає на розвиток інноваційного 

підприємництва регіону прийнято називати стимуляторами. Для показників-

стимуляторів рівень розвитку інноваційного підприємництва регіону слід 

визначати на основі наступної формули [60]: 

 

мах

факт

іа
П

П
Р  ,                                           (2.9)  

де Ріа – рівень розвитку інноваційного підприємництва регіону за і-тим 

показником-стимулятором; 

Пфакт – фактичне значення показника інноваційного підприємництва регіону; 

Пмах – максимальне значення показника інноваційного підприємництва 

регіону». 

 

«Показники, значення яких негативно впливає на розвиток інноваційного 

підприємництва регіону прийнято називати дестимуляторами. Для показників-

дестимуляторів рівень інноваційного підприємництва регіону визначається 

наступним чином [60]: 
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мін
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де Ріа – рівень розвитку інноваційного підприємництва регіону за і-тим 

показником-дестимулятором; 

Пмін – мінімальне значення показника інноваційного підприємництва 

регіону». 

 

 «Для інтегрування показників у зведені необхідно скористатись методом 

стандартизації показників, за допомогою якого проводиться доведення їх 

сукупності до порівнянності та розрахунок інтегрального індексу інноваційного 

підприємництва регіону. 
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Визначення інтегрального показника  інноваційного підприємництва 

регіону (ІПіа) та по кожній з груп показників буде проводитись за наступною 

формулою: 

n

n

j

ijіа xІП 



1

 ,                                        (2.11)         

де   Х
i j  - стандартизований показник інноваційного підприємництва для і - 

того регіону; 

n – кількість показників, що досліджуються. 

 

Комплексна оцінка розвитку інноваційного підприємництва передбачає 

розрахунок інтегрального індексу шляхом зведення різнопланових показників у 

єдиний індекс, розрахунок якого дозволить співставити регіони держави за 

рівнем інноваційного підприємництва» [60]. 

При використанні рейтингового методу найкращу оцінку (перше місце) 

присвоюють регіону, які займали найвищі позиції за показниками, тому 

лідером буде той регіон, який отримав найменшу суму рангів (балів). Цей 

метод дозволяє визначити місце регіону за показниками інноваційної діяльності 

серед інших регіонів України, та визначити чинники, які сприяють 

підвищенню, або навпаки, зниженню рейтингу. Його перевага в простоті і 

швидкості оцінювання, однак недолік – у неможливості визначення відриву 

регіонів один від одного за параметрами оцінки, тому даний метод 

доповнюється аналітичним аналізом показників інноваційної діяльності у 

регіонах, що було зроблено вище. У подальших дослідженнях 

використовуватимемо рейтинговий метод оцінки.  

 

 

2.2. Аналіз розвитку інноваційного підприємництва регіонів держави 

 

В Україні промисловість, не дивлячись на її стагнацію, є важливим 

сегментом економіки. Так, усі сфери промисловості у 2018 році забезпечували 

виробництво 20% ВВП, у 2019 р. – 19,9 %. Промисловість відіграє особливу 
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роль в забезпеченні інноваційного розвитку будь-якої країни чи регіону, 

оскільки саме тут концентрується переважна частка технологічних інновацій. 

Частка переробної промисловості у ВВП складає від 15% до 22% в різних 

країнах, при чому більша половина її продукції створюється у високо- та 

середньо-технологічних секторах промисловості.  

Промисловість випускає інноваційну продукцію, яка формує матеріальну 

основу інноваційного процесу (машини, обладнання, інноваційні матеріали 

тощо). У більшості розвинених країн промисловість виступає драйвером 

інноваційного розвитку. Незважаючи на те, що промисловість України в 

технологічному розвитку відстає від розвинених країн та має значні проблеми, 

вона також відіграє провідну роль в інноваційній діяльності, про що свідчать 

статистичні обстеження підприємств за КВЕД (табл. 2.1.).  

Таблиця 2.1 

Частка промислових підприємств у загальній кількості інноваційно-

активних підприємств 

 

Кількість 

підприємств* 

У  тому числі 

Інноваційно 

активних 

підприємств 

З них 

Підприємства з технологічними 

(продуктовими та/або процесовими) 

інноваціями 

2014-

2016 

2016-

2018 

2014-

2016 

2016-

2018 
2014-2016 2016-2018 

Усього 27726 29129 5095 8173 3278 2937 

Промисловість 12815 13762 2598 4060 1859 1985 

- у % до усього 46,2 47,2 51,0 49,7 56,7 67,6 

В тому числі 

переробна 

 

10582 11391 2322 3626 1649 1789 

- у % до усього 38,1 39,1 45,6 44,4 50,3 60,9 

*Дані наведені по юридичних особах, які мають середню кількість працівників 10 осіб і 

більше [69, 70] 

 

Часта інноваційно-активних підприємств (ІАП) промисловості складає 

50% від усіх ІАП України, основу їх складають підприємства переробної 

промисловості. У промисловості функціонувало 68% усіх підприємств з 

технологічними інноваціями, більшість із яких також належала до переробної 
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промисловості. Тому аналіз та оцінка інноваційної діяльності промислових 

комплексів регіонів має важливе значення для пошуку шляхів прискорення 

інноваційних процесів у регіонах. 

В Україні відбувається зниження технологічного рівня промислового 

виробництва, має місце низький рівень інноваційної діяльності промислових 

підприємств, а частка тих, що впроваджують інновації в багатьох видах 

промислової діяльності зменшується. Однак у регіонах України спостерігається 

різний рівень інноваційної активності.  

Це обумовлено тим, що регіони України суттєво відрізняються за 

географічним розташуванням, природними ресурсами, соціальними 

параметрами та економічним потенціалом. Розмір, структура та потенціал 

регіональних промислових комплексів також суттєво відрізняється, про що 

свідчать дані таблиці (табл. 2.2).  

Дані таблиці 2.2 свідчать, що найбільшу частку ВДВ в загальному обсязі 

України забезпечують Дніпропетровська (9,7%), Харківська (6,6%), Київська 

(5,5%), Львівська (5,1%), Донецька та Одеська (по 5,0%) області. При цьому 

найбільший обсяг реалізованої промислової продукції та її частку в загальному 

обсязі України мали Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська і 

Полтавська області, які є найбільш промислово розвиненими регіонами 

України. До них також наближаються Львівська (9,3% ВДВ) та Київська, яка 

має значну частку переробної промисловості в ВДВ. Промислові підприємства 

цих регіонів забезпечують працевлаштування значної частки робочої сили – 

25,9% зайнятих у Донецькій області, 24% у Дніпропетровській, 22,4% у 

Запорізькій [71]. 

У Київській, Полтавській, Харківській цей показник складав 17-18%. В 

інших областях частка регіональної зайнятості у промисловості коливається 

переважно в межах 10-15%, а найнижчою вона є в Одеській обл. (8,5%). У 

дослідженні акцентовано увагу на добувній та переробній промисловості, де у 

найбільшій мірі здійснюються інноваційні процеси. 

. 
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Таблиця 2.2 

Основні показники промислового регіонального розвитку у 2018 році * 

Регіони 
ВДВ 

млн грн 

Частка 

регіону у 

ВДВ,% 

Частка 

добувної 

промисловості 

у ВДВ, % 

Частка 

переробної 

промисловості 

у ВДВ, % 

Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції, 

млн.грн. 

Частка 

регіону у 

реалізації 

промислової 

продукції, % 

Зайнятість 

населення у 

промисловості, 

тис. осіб 

У % до зайнятих 

У 

промисловості 

В 

регіоні 

Україна 3018190 100 7,1/100 13,6/100 2508580 100 2426,0 100 - 

Вінницька 94204 3,1 0,5 3,5 77104,1 3,1 68,4 2,8 18,4 

Волинська 52982 1,8 0,0 1,7 30897,9 1,2 49,9 2,1 13,4 

Дніпропетровська 294048 9,7 29,7 16,1 481481,4 19,2 336,5 13,9 24,0 

Донецька 149616 5,0 15,2 9,4 311993,2 1,8 75,7 3,1 14,7 

Житомирська 67343 2,2 2,0 1,9 44400,2 1,8 75,7 3,1 14,7 

Закарпатська 47448 1,6 0,1 1,2 23861,9 1,0 58,6 2,1 11,7 

Запорізька 114855 3,8 1,3 8,5 211238,2 8,4 163,9 6,8 22,4 

Івано-Франк 68145 2,3 3,0 2,0 71160,9 2,8 163,9 6,8 22,4 

Київська 167200 5,5 0,3 6,4 114297,4 4,6 130,9 5,4 17,3 

Кіровоградська 56614 1,9 1,8 1,3 29574,0 1,2 49,2 2,0 12,9 

Луганська 30940 1,0 0,4 0,7 22846,6 0,9 59,3 2,4 20,0 

Львівська 154907 5,1 4,7 4,6 100229,1 4,0 155,4 6,4 14,6 

Миколаївська 68964 2,3 0,3 2,2 58187,5 2,3 64,9 2,7 13,1 

Одеська 151245 5,0 0,0 3,6 58166,5 2,3 85,3 3,5 8,5 

Полтавська 146783 4,9 22,0 5,5 186759,6 7,4 97,8 4,0 16,8 

Рівненська 50109 1,7 0,4 1,5 37645,7 1,5 62,7 2,6 13,2 

Сумська 59454 2,0 1,7 2,2 48004,2 1,9 70,2 2,9 14,5 

Тернопільська 43610 1,4 0,3 1,1 21791,6 0,9 36,5 1,5 8,8 

Харківська 19,8227 6,6 14,5 6,5 190358,2 7,5 232,1 9,6 18,4 

Херсонська 48659 1,6 0,0 1,3 28477,4 1,1 39,8 1,6 8,9 

Хмельницька 66017 2,2 0,2 1,7 42746,9 1,7 64,1 2,6 11,6 

Черкаська 77810 2,6 0,2 3,6 70242,2 2,8 73,8 3,0 14,1 

Чернівецька 31340 1,0 0,1 0,4 15479,3 0,6 39,6 1,6 10,3 

Чернігівська 61384 2,0 1,3 1,9 35997,1 1,4 53,1 2,2 12,4 

*Складено  за джерелом: [69] 
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У сукупності ці два укрупнені види промислової діяльності створюють в 

Україні 20,7 ВДВ, а в низці регіонів – значно більше: у Дніпропетровській – 

45,8%, у Донецькій – 24,6%, у Полтавській – 27,5%. 

Добувна промисловість найбільш сконцентрована у Дніпропетровській, 

Донецькій, Харківській і Полтавській областях, про що свідчить її частка у 

ВДВ. Переробна промисловість більш рівномірно розміщена по території України, 

в той же час лідерами є м. Київ та Дніпропетровська область, високий рівень її 

розвитку мають Донецька, Запорізька, Харківська, Полтавська, Черкаська, 

Київська, Вінницька, Одеська, Львівська області. За обсягами реалізованої 

промислової продукції на душу населення регіони відрізняються більш ніж у 6 

раз: найбільшим її розмір був у Дніпропетровській обл. (142,3 тис.грн.) та 

Полтавській областях (120,9 тис. грн.); найнижчим – у Закарпатській              

(19,1 тис. грн.) та Чернівецькій (15,1 тис. грн.) областях [69]. 

Аналіз інноваційної діяльності підприємств промисловості регіонів 

показує суттєву розбіжність між інноваційною активністю у промислових 

секторах регіонів. Лідерами за часткою інноваційно активних підприємств у 

2015-2019 роках є: Харківська (27-30%, з незначними коливаннями кожного 

року), Кіровоградська (22-26% крім 2016 і 2019 рр.) [70], Тернопільська         

(20-30%), крім 2015 р., тенденція до зростання), Івано-Франківська (21-22%), 

Миколаївська (23-31%, крім 2018 р.) області. У таких промислово розвинених 

регіонах як Дніпропетровська, Донецька і Полтавська частка підприємств, що 

здійснюють інновації коливається в межах 10-16%. Найнижча інноваційна 

активність підприємств промислового комплексу спостерігається у Закарпатській, 

Луганській і Рівненській областях. У більшості регіонів України відбулося 

зменшення частки інноваційно-активних підприємств за 2015-2019 рр., як і в 

цілому по промисловості України (рис. 2.2). 

Найбільш суттєве і майже щорічне зростання інноваційно активних 

підприємств спостерігалося у Тернопільській обл., незначне – у Вінницькій та 

Черкаській областях.  
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Рис. 2.2. Частка промислових підприємств, які займались 

інноваційною діяльністю за регіонами України у 2015 і 2019 роках 

 

Динаміка обсягів витрат на інноваційну діяльність в цілому по Україні за 

досліджуваний період була нестабільною, найбільшими у 2016 р., у 2017 та 

2018 рр. їх обсяг суттєво знизився, а в 2019 р. вони лише на 2,9% перевищували 

рівень 2015 р. Так, наприклад, у Полтавській обл. у 2015 р. щорічний індекс 

витрат на інновацій складав 0,37, у 2016 р. – 1,66, у 2017 р. – 0,32, у 2018 р. – 

1,55, у 2019 р. – 7,1. Динаміка витрат за 2015-2019 рр. наведена у табл. 2.3.  

У 3 регіонах відбулося скорочення витрат на інновації відносно 2015 р., 

найбільше – у Дніпропетровській області (у 2018 р. лише 9,1%, у 2019 р. – 

29,3% від обсягу 2015 р.) та у Хмельницькій – 23,5% обсягу 2015 р. (табл.2.3). 

Загальний обсяг інвестицій в інновації у 2019 році був найбільшим 

відносно 2015 року був у Тернопільській області – перевищував у 18 раз, у 

Житомирській, Полтавській та Сумській – у 5-6 разів. Однак, це динаміка в 

поточних цінах, за досліджуваний період ціни виробників промислової 

продукції зросли у 2,8 рази, отже реальні інвестиції були значно меншими і в 

багатьох областях вони фактично знизилися. 
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Таблиця 2.3 

Обсяг і динаміка витрат на інноваційну діяльність в промислових 

комплексах регіонів України, тис. грн., у поточних цінах* 

Регіони 
2015 рік 2019 рік 2019 у % до 2015 

усього на 1 підп. усього на 1 підп. усього на 1 п. 

Україна 13813674,4 16764,2 14220905,2 18185,3 102,9 108,5 

Вінницька 575261,6 23010,5 832193,5 29721,2 144,7 129,2 

Волинська 65280,3 5440,0 93083,9 8462,2 142,6 155,6 

Дніпропетровська 7568879,0 120140,9 2217046,9 34641,4 29,3 28,8 

Донецька 827653,4 29559,1 1399705,1 51840,9 169,1 175,4 

Житомирська 32626,8 1165,2 191539,4 7980,8 587,1 684,9 

Закарпатська 22530,6 1609,3 44617,9 4957,5 198,0 308,1 

Запорізька 321051,3 6552,1 681707,2 14504,4 212,3 221,4 

Івано-Франк 92189,0 3414,4 230675,8 10485,3 250,2 307,1 

Київська 144771,6 3290,3 354451,8 8645,2 244,8 262,7 

Кіровоградська 127719,1 5108,8 138270,7 6913,5 108,3 135,3 

Луганська 24254,1 2694,9 26739,1 2430,8 110,2 90,2 

Львівська 277796,2 4340,6 342258,1 7778,6 123,2 179,2 

Миколаївська 291578,5 10054,4 931593,5 42345,2 319,5 421,2 

Одеська 49670,7 1379,7 197607,4 5988,1 397,8 434,0 

Полтавська 128525,6 4284,2 749059,9 23408,1 582,8 546,4 

Рівненська 6865,9 528.1 29023,5 1451,2 422,7 274,8 

Сумська 162349,5 7058,7 876689,7 38116,9 540,0 540,0 

Тернопільська 14557,7 909,9 268009,7 9241,7 1841,0 1015,7 

Харківська 667008,1 5700,9 672151,6 5794,4 100,8 101,6 

Херсонська 70130,5 3691,1 83859,0 6450,7 119,6 174,8 

Хмельницька 66659,4 3703,3 15639,2 1563,9 23,5 42,2 

Черкаська 53539,0 2141,6 84467,7 2815,6 157,8 131,5 

Чернівецька 18756,8 2084,1 15403,3 2200,5 82,1 105,6 

Чернігівська 34997,3 2333,2 60981,4 5543,8 174,2 237,6 
* Розраховано і складено на основі [70]. 

 

Інвестиції в інновації у розрахунку на одне підприємство суттєво 

диференціюються по регіонах, розрив складає десятки і сотні (у 2015 р.) разів. 

Найвищими вони були у Дніпропетровській і Донецькій областях, а 

найнижчими – у Рівненській. Така диференціація обумовлена регіональною 

структурою галузей промисловості та розмірами підприємств.  

Здебільшого витрати спрямовуються на придбання машин, обладнання, 

програмного забезпечення, в середньому по Україні у 2015 р. – 80%, у 2018 р. – 

68%, в 2019 р. – 72%. Позитивним є формування слабкої тенденції до зростання 

частки витрат на внутрішні НДР, що вказує на якісні зрушення в інноваційному 

процесі, розвиток власної дослідницької бази для створення науково-технічних 
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розробок і зменшення технологічної залежності від імпорту знань. Найбільшою 

вона є була в Миколаївській (за 2019 дані відсутні), Харківській, Полтавській, 

Кіровоградській, Донецькій і Черкаській областях. Низькими ці витрати є у 

Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Київській, Тернопільській областях.  

При цьому підприємства багатьох регіонів в останні роки не надають 

інформацію щодо цих витрат, посилаючись на її конфіденційність.  

Частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні процеси, 

в загальній кількості інноваційних підприємств регіонів, мала нестабільну 

динаміку з певною тенденцією до зростання. Якщо у 2015 р. частка таких у 

регіонах була в межах 40-60%, то у 2017-2018 рр. у багатьох регіонах вона була 

на рівні 70-80%, однак за 2019 рік цей показник в статистичній інформації 

відсутній. Частка підприємств з інноваційними процесами в кожному регіоні із 

року в рік змінювалася, в багатьох вона знижується [72]. 

Наприклад, Сумська обл. у 2016 р. мала найбільшу частку підприємств 

(86%), що впроваджували інноваційні процеси, а у 2017 р. майже найнижчу 

(33%). Низькою є частка цих підприємств у Вінницькій та Полтавській 

областях – в межах 33-50%. В Дніпропетровській та Рівненській області 

спостерігається більш-менш стійка тенденція до зростання цього показника.  

У 2019 р. в середньому одне інноваційно активне підприємство 

запроваджувало 3 інноваційні процеси, найбільше їх було у Сумській та 

Чернігівській областях. 

В аналізі інноваційного розвитку промислових комплексів регіонів 

важливим є показники кількість та частка промислових підприємств, які 

впроваджували інноваційні види продукції та реалізували інноваційну 

продукцію.  

Кількість підприємств, що впроваджували інноваційні види продукції, 

постійно змінюється, в 2015-2018 рр. постерігалася тенденція до зростання, хоч 

і не в усіх регіонах, однак у 2019 р. частка таких підприємств суттєво 

зменшилася. У Волинській, Миколаївській частка підприємств, які 

впроваджували інноваційні види продукції була менше 50%. В Запорізькій – 



94 

70% і вище, в Дніпропетровській обл., близько 40-60% інноваційно-активних 

підприємств освоюють нову продукцію. 

В той же час дуже невелика кількість підприємств впроваджують 

продукцію, що є новою для ринку, що свідчить про невисоку якість 

інноваційних процесів. У Хмельницькій обл. її взагалі не було упродовж 

останніх трьох років, в багатьох інших регіонах їх частка є дуже низькою, це в 

найпершу чергу стосується Закарпатської, Черкаської, Миколаївської та низки 

інших областей. Наочно співвідношення частки підприємств, які 

впроваджували інноваційні види продукції, та частки підприємств з 

продукцією, що була новою на ринку, демонструє діаграма рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. Частка підприємств, що впроваджували інноваційні види 

продукції, та продукцію, що є новою для ринку, в 2019 році, % 
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Вона свідчить про суттєву нерівномірність орієнтації підприємств регіонів 

на випуск інноваційної продукції, в тому числі дійсно нової. 

Така ж сама ситуація і з часткою підприємств у регіонах, які здійснювали 

реалізацію інноваційної продукції. Далеко не всі інноваційно-активні 

підприємства випускали і реалізували інноваційну продукцію.  

У 2019 р. із 782 підприємств інноваційну продукцію реалізували лише 442 

(56%), в 2018 р. таких було 87%. У більшості підприємств це була продукція, 

що є новою для самих підприємств, а не для ринку. Навіть у такій інноваційно-

активній області як Харківська, частка підприємств, що випускала нову для 

ринку продукцію не перевищувала 27%. А в найбільш промислово із 14 

розвиненій Дніпропетровській області частка таких підприємств коливалась в 

межах 6%-20%, в багатьох областях була ще нижчою. 

«Найбільша кількість організацій, що здійснювали наукові розробки та 

дослідження протягом аналізованого періоду була зосереджена у 

Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Харківській областях та м.Києві. 

Відповідно тут і зосереджена найбільша кількість фахівців, що виконують 

наукові дослідження і розробки та фахівці вищої кваліфікації. М.Київ, 

Дніпропетровська, Харківська та Львівська області виступають лідерами за 

кількістю таких фахівців. Найменше їх було у Волинській, Луганській, 

Рівненській, Тернопільській областях. Слід відмітити, що різними є і темпи 

росту даних показників. Так, лише у Вінницькій, Запорізькій, Київській, 

Львівській, Тернопільській, Херсонській області були позитивні темпи росту 

кількості організацій, що здійснювали наукові розробки та дослідження; в 

решта регіонах держави їх кількість зменшується, що негативно впливає на 

наявні потенційні можливості регіонів щодо продукування інновацій та 

забезпечення їх інноваційної активності. Натомість дещо кращою є динаміка 

кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок. 

Така позитивна динаміка характерна для Вінницької, Волинської, 

Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, 

Тернопільської. Хмельницької та Чернівецької областей.  
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Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень з року 

в рік зростають в усіх регіонах держави за винятком Донецької (темп росту 

0,08), Черкаської (темпи росту 0,98) та Чернігівської (темпи росту 0,87) 

областей. Проте, досить низьким рівень фінансування наукових досліджень був 

у Волинській, Донецькій, Житомирській,  Івано-Франківській, Луганській, 

Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, що не дозволяє їм в 

повній мірі здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження, освоювати 

нові технології та виробництва, випускати інноваційну продукцію тощо. Слід 

також відмітити, що протягом 2015-2017 років практично у всіх регіонах 

держави спостерігається негативна тенденція щодо кількості аспірантів та 

докторатів, що свідчить про зниження кадрового потенціалу фахівців вищої 

кваліфікації. Виняток складають такі регіони як Закарпатська, Івано-

Франківська (лише докторантів), Київська (лише докторантів), Полтавська 

(лише докторантів), Тернопільська та Херсонська області. Таким чином, 

бачимо, що регіони держави мають різні потенційні можливості щодо 

забезпечення інноваційного розвитку. Ці можливості диференціюються 

залежно від обсягів фінансування інноваційної діяльності, кількості наукових 

кадрів, кількості організацій, що займаються науковими розробками, кількості 

аспірантів та докторантів тощо. Водночас, володіючи такими можливостями не 

кожен регіон держави ефективно їх використовує, що дає змогу отримати різні 

результати інноваційного розвитку.  

Розглядаючи результати, слід відмітити негативну тенденцію, пов’язану із 

зменшенням обсягів реалізованої інноваційної продукції практично по усіх 

регіонах держави. Лише, у  Вінницькій, Запорізькій, Київській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській 

областях позитивні темпи росту обсягів реалізованої інноваційної продукції. 

Причому, досить високі темпи росту спостерігаються у Миколаївській (5,86) та 

Чернігівській (3,6) областях, що свідчить про значне підвищення рівня їх 

інноваційного потенціалу. 
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Найбільша кількість впроваджених нових технологічних процесів та 

інноваційних видів продукції спостерігалася на підприємствах 

Дніпропетровської (107 та 84 од.), Запорізької (142 та 319 од.), Сумської (225 та 

217 од.), Харківської (230 та 396 од.) областей та м.Києва (549 та 199 од). 

Також, практично у всіх спостерігається позитивна динаміка темпів росту 

кількості впроваджених нових технологічних процесів та інноваційних видів 

продукції. Що стосується патентів на винаходи, то лідерами у 2017 році є такі 

регіони як Дніпропетровська (132 од.), Одеська (88 од.), Харківська (203 од.) 

області та м.Київ (425 од.). Проте, аналізуючи темпи росту цього показника, 

можна відмітити негативну тенденцію росту кількості патентів на винаходи 

майже по усіх регіонах держави» [60].  

 

 

2.3. Оцінка регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва 

 

Для оцінки результативності реалізації державної регіональної політики 

використовується «Порядок проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики» затверджений 

Кабінетом Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. №856. Цим Порядком 

передбачена Методика проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політик. Сама методика охоплює оцінку: 

«економічна ефективність», «фінансова самодостатність», «ефективність ринку 

праці», «інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», 

«розвиток інфраструктури», «відновлювальна енергетика та 

енергоефективність» [73].  

Обсяг реалізованої інноваційної продукції та її частка в загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції є одним із найважливіших показників 

інноваційного розвитку регіонів. У більшості регіонів України він є дуже 

низьким. Динаміка загального обсягу реалізованої інноваційної продукції (РІП) 
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в цілому по Україні була нестабільною, за 2015-2019 роки він зріс у 1,5 рази (у 

поточних цінах), а її частка знижувалася. Найвищий обсяг РІП мали 

промислово розвинені регіони. Донецька область у 2019 р. забезпечила 43% від 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції України, однак її 

динаміка була нестабільною, у 2017 і 2018 рр. мало місце суттєве зниження 

обсягу РІП та її частки у промисловій продукції регіону. На другому місці за 

цим показником знаходилася Харківська область – більше 10% обсягу РІП 

України, відносно високою була її частка в загальному обсязі реалізованої 

продукції області. Третє місце за обсягами РІП посідала Запорізька обл., однак 

її частка в загальному обсязі РІП мала тенденцію до зменшення з 1.3,7% у 2015 

р. до 8,2% у 2019 р. У інших регіонах динаміка РІП була дуже нестабільною, 

при цьому в більшості областей її частка в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції регіону зменшувалася (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Динаміка обсягів та частки реалізованої інноваційної продукції (РІП) 

в регіонах України* 

Регіони 

Обсяг РІП (тис. грн.) та її час 

обсязі РІГ промисловості регіонів 

та в загальному України 

Індекс 

2019 

до 

2015р. 

Частка РІП у % до 
загального обсягу 

реалізованої промислової 
продукції регіону 

2015 2019 2015 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Україна 23050093 100,0 34264893 100,0 1,49 1,4 0,7 0,8 1,3 

Вінницька 192387 0,8 660721 1,9 3,43 0,6 0,9 0,7 0,9 

Волинська 383599 1,7 219429 0,6 0,57 2,2 0,3 1,0 0,7 

Дніпропетровська 1145528 5,0 1078100 3,1 0,94 0,4 0,1 0,2 0,2 

Донецька 4591841 19,9 14689702 42,9 3,20 2,6 1,3 0,3 5,2 

Житомирська 372264 1,6 274401 0,8 0,74 1,8 0,5 0,4 0,8 

Закарпатська 583170 2,5 138821 0,4 0,24 4,6 1,8 2,4 0,7 

Запорізька 3162291 13,7 2801756 8,2 0,89 2,7 2,4 2,1 1,6 

Івано-Франківська 241973 1,0 141891 0,4 0,59 1,3 0,4 1,1 0,3 

Київська 618815 2,7 990486 2,9 1,60 0,8 0,8 1,4 0,9 

Кіровоградська 354668 1,5 977385 2,9 2,76 2,3 1,8 4,8 4,2 

Луганська 373174 1,6 461047 1,3 1,24 1,8 0,1 0,3 3,0 

Львівська 1193856 5,2 871903 2,5 0,73 1,9 0,8 1,0 0,8 

Миколаївська 71193 0,3 957227 2,8 13,5 0,3 1,0 0,3 2,4 

Одеська 544420 2,4 722192 2,1 1,33 1,2 0,3 1,1 1,5 

Полтавська 1938551 8,4 314443 0,9 0,16 1,9 0,2 0,4 0,2 

Рівненська 67325 0,3 7409 0,0 0,11 0,4 0,0 0,2 0 

Сумська 1751880 7,6 732201 2,1 0,42 7,1 2,0 2,1 2,0 
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Продовж. табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тернопільська 249303 1,1 153364 0,4 0,62 2,8 0,8 1,9 0,9 

Харківська 2742424 11,9 3583269 10,5 1,31 3,4 2,2 2,5 3,0 

Херсонська 175410 0,8 453549 1,3 2,59 1,4 1,5 1,7 2,3 

Хмельницька 127076 0,6 219969 0,6 1,73 0,7 0,1 0,1 0,7 

Черкаська 289706 1,3 101609 3,0 3,51 0,7 1,1 1,7 1,5 

Чернівецька 99982 0,4 26896 0,1 0,27 2,4 0,9 0,5 0,4 

Чернігівська 95928 0,4 682823 2,0 7,12 0,5 1,0 2,7 2,6 

*Складено за даними [69; 70]. 

 

Наприклад, у Сумській – з 7,1% до 2,0%; Закарпатській – з 4,6% до 0,7%; 

Запорізькій – з 2,7% до 1,6%. Дуже низькими обсяг РІП та її частка була в 

Дніпропетровській області (0,1-0,2%), яка має найбільший промисловий 

потенціал, що вказує на її технологічне відставання, яке характерне і для 

більшості інших регіонів.  

За статистичними даними ми проаналізувати внесок кожного регіону у 

реалізацію інноваційної продукції України. У 2015 р. найбільший внесок 

зробили: Донецька (19,9%), Запорізька (13,7%), Харківська (11,9%), Полтавська 

(8,4%), Сумська (7,6%), Львівська (5,2%) і Дніпропетровська (5,0%). У 2019 р. 

найбільший внесок зробили лише 3 області – Донецька (42,9%), Харківська 

(10,5%) і Запорізька (8,2%), частка інших регіонів була невеликою. А у 

Полтавській та Дніпропетровській вона суттєво знизилася. Позитивну динаміку 

демонструють регіони з меншим промисловим потенціалом – Кіровоградська, 

Черкаська, Чернігівська. 

Однак, навіть при тому, що промислово розвинені регіони (Донецька, 

Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська) мали найбільшу частку 

у загальному обсязі РІП, частка їх РІП у промисловій продукції регіону була 

незначною. В жодному регіоні частка РІП в загальному обсязі промислової 

продукції регіону не перевищувала 5%, окрім Донецької обл. в 2019 р. – 5,2%, 

що свідчить про низький рівень технологічного розвитку промислових комплексів.  

Про технологічне відставання свідчить також і частка реалізованої 

інноваційної продукції, яка є новою для ринку. У багатьох регіонах дані про цю 

продукцію взагалі відсутні. У 2015 р. найбільший її обсяг мали Сумська і 
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Харківська області, однак у подальшому її частка суттєво знизилася. У 2018 р. 

найбільшу її частку (більше 50%) мапи Київська, Тернопільська, Черкаська та 

Вінницька області. У 2019 р. більше підприємства половини регіонів не 

надавали інформацію про обсяги реалізованої інноваційної продукції, яка була 

новою для ринку. Лише у 10 областей була оприлюднена інформація і вона 

вказує на значну розбіжність у регіонах: в Дніпропетровській частка нової для 

ринку РІП в загальному обсязі реалізованої інноваційної промислової продукції 

була лише 5,2%, у Запорізькій – 6,4%, у Вінницькій і Київській – 70%, а 

Чернігівській – 87%. 

Узагальнену оцінку інноваційної діяльності промислових комплексів 

регіонів було здійснено на основі методу рейтингів (рангів). Слід відзначити, 

що цей метод досить широко використовується в дослідженнях й оцінці 

соціально-економічних процесів. Ранжирування є одним із найбільш 

розповсюджених методів, що використовують при проведенні оцінювання. В 

публікаціях І. Сіменко [80], С. Савченко [81], Н. Баришполь [82], С. Бондаренко 

[82] обґрунтовується використання цього методу для оцінки 

конкрентоспроможності підприємств. В роботі В. Підвисоцького [83] 

обґрунтовуються методичні підходи до оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів, у тому числі з використанням рангового методу. У 

статтях М. Гудзь [84], М. Акулюшина [85], Захарченко В.І. [85] ранговий метод 

використано для оцінювання інвестиційно-інноваційної привабливості регіонів.  

Цей метод також використовується в практичній діяльності бізнесом. У 

2018 р. Офісом ефективного регулювання (ВІШО), який фінансується 

Евросоюзом у рамках проекту Р0КВІ2 було проведено масштабне дослідження, 

яке визначало місця регіонів в рейтингу легкості ведення бізнесу. Автори 

рейтингу – Офіс ефективного управління (ВКГЮ) за підтримки Спілки 

українських підприємців (СУП). ВКІЮ – це організація, яку підтримує 

Європейський Союз у рамках проекту «FORBIZ» і ініціативи «EU4Business», 

що вже більше двох років займається проблемами малого та середнього бізнесу 

і вдруге складає регіональний рейтинг Doing Business. 
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Ранжування як метод оцінки регіонів використовується і в державному 

управлінні. Кабінет Міністрів України в 2015 році затвердив «Порядок 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики» з використанням рейтингової оцінки. В сукупність 

показників, які оцінюють інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів увійшов 

лише показник частки реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції.  

Для оцінки інноваційного розвитку економіки України, в тому числі і в 

регіональному розрізі, Державною службою статистики (ДСС) була розроблена 

Методика розрахунку сумарного індексу інновацій, яка також базується на 

використані рантового методу. Згідно даної методики, оцінка здійснювалася на 

основі 19 показників інноваційного розвитку які охоплюють усі види діяльності 

та усі види інновацій. Це давало змогу оцінити інноваційний розвиток регіону в 

цілому, однак не його промислового комплексу. Однак згідно наказу ДСС від 

ЗО. 12.2020 № 365 ця методика втратила чинність, тому індекс інновацій не 

розраховується. Це додатково вказує на актуальність розробки методичних 

підходів до оцінювання інноваційного розвитку промисловості регіонів.  

Для узагальненого оцінювання інноваційної діяльності промислових 

комплексів регіонів у 2015-2019 роках нами, використано такі показники:  

 частка промислових підприємств, які займались інноваційною 

діяльністю, в загальній кількості промислових підприємств регіону;  

 щорічні індекси витрат на інноваційну діяльність промислових 

підприємств у регіонах; частка підприємств, які впроваджували інноваційні 

процеси, у загальній кількості інноваційних підприємств регіону;  

 частка промислових підприємств, які впроваджували інноваційні види 

продукції, у загальній кількості інноваційних підприємств промисловості; 

 частка підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, у загальній 

кількості інноваційних підприємств промисловості;  

 частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі 

промислової продукції регіону;  
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 частка реалізованої інноваційної продукції, що була новою для ринку, в 

загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції промисловості регіону.  

Метод рангів визначає загальні положення, сильні та слабкі сторони 

оцінюваного регіону за обраними параметрами інноваційної діяльності. В 

нашому аналізі застосування даного методу ґрунтується на визначенні місця 

регіону за кожним параметром оцінювання шляхом ранжування досягнутих 

значень показників за їх зниженням. Оскільки всі показники є показниками 

стимуляторами, то найвищий ранг – 1 отримує найбільше значення показника, 

нижчим значенням показників відповідають нижчі ранги. Це дозволяє 

визначити, за якими порівнюваними критеріями оцінювання регіон випереджає 

інші регіональні утворення, а за якими – відстає.  

Результати ранжування регіонів за окремими показниками і роками 

свідчать значну диференціацію регіонів за видами і результатами інноваційної 

діяльності (Додаток В, Г). За показником частка промислових підприємств, які 

займались інноваційною діяльністю, високі ранги мали Харківська, 

Миколаївська (окрім 2018 р.), Тернопільська і Кіровоградська обл. в окремі 

роки. За індексом витрат на інноваційну діяльність спостерігається найбільша 

динаміка показників, лідери із року в рік мінялися. Більш менш близькими 

значення індексів витрат були в Тернопільській та Харківській областях.  

За показником частка підприємств, які впроваджували інноваційні 

процеси, високі ранги мали Львівська і Тернопільська обл. (окрім 2018 р.) та 

Рівненська.  

За часткою підприємств, які впроваджували інноваційні види продукції, 

лідерами є Чернівецька та Чернігівська (окрім 2016 р.) області, високі ранги 

мала Запорізька обл.  

За показником частки підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, 

найвищі ранги займали Чернівецька, Сумська (окрім 2017 р.) області, а у 

2017-2018 рр. і Житомирська, у 2019 – Черкаська і Харківська. За показником 

частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової 

продукції регіону (відсутні дані за 2016 рік) стабільного лідера не було.  
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Однак високі ранги отримували Сумська (1-й у 2015; 3-й у 2017; 5-й у 

2018 роках), Харківська (відповідно за роками 3; 2; 3), Кіровоградська (8; 4; 1), 

Закарпатська (2; 4; 4) і Запорізька (5; 1; 5) області. 

За показником частки реалізованої інноваційної продукції, що була новою 

для ринку, також стійкого лідера не було, мабуть найкращі позиції займала за 

всі роки Харківська обл. (2-е місце у 2015 і 2017 роках і 6-те у 2018 р.). В інших 

регіонах ранги за цим показником в окремі роки сильно змінювалися. Регіони 

України за зведеними рангами показниками наведено у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Регіони України за зведеними рангами показниками 

Регіони, роки 
дослідження 

За 
частк. 
підпр. 

які 
займал. 
інновац. 
діяльн. 

За 
індекс. 
витрат 

на 
іннов. 
діял. 

За 
частк. 

під-ств. 
які 

впровад, 
інновац. 
процеси 

За частк. 
під-ств. 

які 
впровад. 
інновац. 

види 
продукц 

За частк. 
Під-ств, 

які 
реалізув. 
інновац. 
продукц. 

За частк. 
РІП у 
загал. 
обсязі 
пром. 

продукц. 

За частк. 
Реаліз. 

інновац. 
прод. що 

була 
новою 

для рин. 

Сума 
балів за 
рангами 

2 0 1 5         

Сумська 7 21 19 4 1 1 3 56 

Запорізька 5 10 18 1 7 5 12 58 

Волинська 21 19 11 23 18 9 20 121 

Миколаївська 1 17 23 20 17 24 16 118 

2 0 1 6*         

Тернопільська 2 1 6 4 3   16 

Сумська 12 9 1 3 2   27 

Донецька 20 23 17 18 23   101 

Луганська 21 13 19 20 24   97 

2 0 1 7         

Сумська 7 4 22 3 6 3 1 46 

Харківська 1 11 12 11 10 2 2 49 

Рівненська 23 21 8 18 22 24 24 140 

Луганська 20 18 15 15 21 21 24 134 

2 0 1 8         

Чернігівська 18 7 7 1 1 2 16 52 

Вінницька 14 2 18 1 1 15 4 55 

Хмельницька 22 22 17 21 15 24 19 140 

Волинська 17 23 22 23 12 13 19 129 

2 0 1 9**         

Кіровоградська 4 17  6 4 2  33 

Сумська 6 12  3 9 8  38 

Дніпропетровс. 18 4  24 24 22  92 

Хмельницька 24 15  21 7 17  84 

*без показників інноваційної продукції, дані за якими не були оприлюднені; 

** без показників частки підприємств, що впроваджували інноваційні процеси, дані за якими не 

були оприлюднені, та інноваційної продукції, нової для ринку, за якими більшість регіонів не 

оприлюднила інформацію 
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Дані таблиці дають змогу визначити не лише позиції кожного регіону 

відносно інших, але й за якими показниками інноваційної діяльності регіони 

мають переваги, а за якими – невикористані можливості. Наприклад, Сумська 

обл. за більшістю показників входить до лідерів, однак відстає за показниками 

динаміки витрат на інновації.  

Узагальнену оцінку параметрів інноваційного підприємництва регіонів 

держави наведено в таблиці 2.6, де за кожним родом, що аналізувався, для усіх 

регіонів було визначено зведені ранги за всіма показниками, розраховано суму 

рангів на основі чого визначено узагальнені рейтинги регіонів у кожному році.  

Таблиця 2.6 

Розподіл регіонів на основі суми рангів за показниками інноваційної 

діяльності у 2015-2019 роках 

Регіони 

Сума рангів за показниками 

інноваційної діяльності 
Узагальнені ранги регіонів 

Сума 

рангів 

2015-

2015 2015 2016* 2017 2018 2019* 2015 2016 2017 2018 2019 

Вінницька 78 68 97 55 42 9 15 15 2 3 44 

Волинська 121 50 101 129 79 24 5 17 23 20 89 

Дніпропетровська 109 63 117 117 92 21 13 21 22 24 101 

Донецька 112 101 58 100 50 22 24 5 20 7 78 

Житомирська 86 71 104 81 75 13 17 18 10 19 77 

Закарпатська 98 84 107 113 82 15 20 20 21 22 98 

Запорізька 58 39 50 55 66 2 3 3 2 14 24 

Івано-Франк 91 84 91 92 53 14 20 13 18 9 74 

Київська 83 51 88 69 74 11 7 12 7 18 55 

Кіровоградська 70 47 72 83 33 6 4 9 12 1 32 

Луганська 99 97 134 90 50 17 23 23 17 7 87 

Львівська 62 50 80 83 71 3 5 11 12 15 46 

Миколаївська 118 59 98 99 56 23 12 16 19 11 81 

Одеська 108 54 93 82 73 20 9 14 11 17 71 

Полтавська 98 72 106 84 60 15 18 19 14 12 78 

Рівненська 104 67 140 86 79 19 14 24 16 20 93 

Сумська 56 27 46 59 38 1 2 1 4 2 10 

Тернопільська 63 16 74 73 61 4 1 10 8 13 36 

Харківська 64 58 49 63 47 5 11 2 5 4 27 

Херсонська 78 68 64 63 49 9 15 6 5 5 40 

Хмельницька 99 85 127 140 84 17 22 22 24 23 108 

Черкаська 71 72 57 85 53 7 18 4 15 9 53 

Чернівецька 75 53 65 79 71 8 8 7 9 15 47 

Чернігівська 84 56 70 52 49 12 10 8 1 5 36 
*без показників інноваційної продукції та продукції, нової для ринку. ** без показників 

частки підприємств, що впроваджували інновації, та інноваційної продукції нової для ринку 
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Визначено, що лідером серед регіонів за параметрами інноваційної 

діяльності промислового комплексу була Сумська обл., однак у 2018 р. знизила 

свій рейтинг внаслідок погіршення показників з впровадження інноваційних 

видів продукції та випуску продукції, що є новою для ринку. Друге місце 

практично стабільно утримувала Запорізька область, однак в 2019 р. вона мала 

найнижчий індекс витрат на інновації та невисоку частку підприємств, що 

освоювали та реалізували інноваційну продукцію.  

Високі ранги має також Харківська область, окрім 2016 р., однак у 2018 р. 

її переміщення з 2-ї на 5-ту позицію обумовлено зниженням рангів за 

показниками частки підприємств, що впроваджують і реалізують інноваційну 

продукцію та тих, які реалізують нову для ринку. Досить високі місця займають 

Кіровоградська, Херсонська і Чернівецька області. Стабільно низькі рейтинги, 

за нашою оцінкою, мають Хмельницька, Дніпропетровська, Закарпатська, 

Волинська області.  

У 2018-2019 рр. деякі області суттєво покращили свої позиції та вийшли в 

лідери: Чернігівська – завдяки поліпшенню показників щодо частка 

підприємств, які впроваджують нові технологічні процеси і нову продукцію, та 

реалізують інноваційну продукцію; Вінницька – завдяки зростанню індексу 

витрат на інновації та збільшенню частки підприємств, які [87-88] 

впроваджують нові технологічні процеси і нову продукцію; Кіровоградська – за 

рахунок збільшення частки підприємств, що впроваджують і реалізують 

інноваційну продукцію. 

На основ суми рангів за всі роки дослідження визначено регіони-лідери за 

показниками стану і динаміки інноваційних процесів промислових комплексів 

України. Групування регіонів держави за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва наведено у таблиці 2.7. 

Виявлено, що лідером за параметрами розвитку інноваційного 

підприємництва за аналізований період є промисловий комплекс Сумської 

області, на другому місці знаходиться Запорізька, третє місце посідає 
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Харківська обл., четверте – Кіровоградська, п’яте і шосте розподіляють 

Тернопільська і Чернівецька.  

Таблиця 2.7 

Групування регіонів держави за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва 

Рівень розвитку інноваційного підприємництва 

Низький (регіони аутсайдери) Високий (регіони лідери) 

Хмельницька, Дніпропетровська, 

Рівненська, Закарпатська, Миколаївська, 

Волинська, Луганська, Івано-Франка, 

Донецька, Житомирська, Одеська, 

Полтавська 

Сумська, Запорізька, Харківська, 

Кіровоградська, Тернопільська,  

Чернігівська, Херсонська, Чернівецька, 

Черкаська, Вінницька, Львівська, Київська 

 

Серед регіонів-аутсайдерів переважають області з низьким рівнем 

промислового розвитку (Хмельницька – 24 місце, Рівненська – 21, Закарпатська – 

22). Однак найбільш промислово розвинений регіон – Дніпропетровський – 

опинився на передостанньому 23 місці. Інші промислові регіони України також 

не продемонстрували високих показників інноваційної активності своїх 

промислових комплексів: Донецька і Полтавська області розділили 16-17 місце, 

а Луганська посіла 19 місце в узагальненому рейтингу за 5 років. 

Проведений рейтинговий аналіз показав, що інноваційна діяльність 

промислових комплексів регіонів має великий розмах варіації за окремими 

показниками та роками, і що рівень промислового розвитку та інноваційної 

діяльності в регіонах не співпадають. Окрім Харківської і Запорізької області 

інші промислово розвинені регіони не демонструють високого рівня 

інноваційної діяльності, в той час як в багатьох інших регіонах зі слабшим 

промисловим потенціалом якісні показники інноваційної діяльності є значно 

кращими.  

На основі проведеного аналізу виявлено такі особливості оцінки 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва. 

По-перше, відсутність тісного зв'язку між рівнем промислового розвитку 

регіону та рівнем інноваційної активності. Регіони, які мають найбільший 

промисловий потенціал (наприклад, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська) 
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за більшістю параметрів інноваційного розвитку значно відстають від інших 

регіонів. І навпаки, регіони з невеликим промисловим потенціалом показують 

значні успіхи в багатьох сферах інноваційної діяльності (наприклад, 

Кіровоградська, Івано-Франківська щодо частки підприємств, які здійснюють 

інновації).  

По-друге, практично в кожному регіоні має місце велика розбіжність 

значень показників інноваційної діяльності із року в рік, що вказує на 

нестабільність інноваційних процесів у промислових комплексах регіонів. При 

цьому показники окремих областей у суміжні роки можуть відрізнятися в рази і 

десятки разів.  

По-третє, проявляється тенденція до зниження інноваційної активності 

промислових підприємств як в цілому в економіці України, так і в промислових 

комплексах більшості, регіонів. На це вказує зменшення частки інноваційно 

активних підприємств, обсягів інвестицій і реалізованої продукції та інших 

показників. Лише в небагатьох регіонах спостерігається протилежна тенденція і 

то не за всіма параметрами інноваційної діяльності.  

По-четверте, не дивлячись на те, що промислово розвинені регіони 

(Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська) 

забезпечували основну частку обсягу реалізованої інноваційної промислової 

продукції, питома вага інноваційної продукції в регіональному випуску 

промислової продукції була дуже низькою, не перевищувала 5%, що свідчить 

про низький технологічний рівень промислових комплексів регіонів.  

По-п’яте, практично в усіх регіонах переважає дифузія інновацій, оскільки 

більшість підприємств освоює та випускає інноваційну продукцію, що є новою 

лише для цих підприємств. Частка інноваційної продукції, яка є новою для 

ринку, у більшості областей не досягає 25% і лише у 2018 р. кількість тих 

регіонів, які мають більшу частку, збільшилася.  

По-шосте, за узагальненою рейтинговою оцінкою за п’ятирічний період 

(2015-2019 рр.) виявлено, що лідером за параметрами інноваційного розвитку є 

промисловий комплекс Сумської області, друге місце посідає Запорізька, третє – 
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Харківська області, четверте – Кіровоградська, п’яте і шосте розподіляють 

Тернопільська і Чернівецька. Серед регіонів-аутсайдерів переважають області з 

низьким рівнем промислового розвитку (Хмельницька – 24 місце, Рівненська –  

21, Закарпатська – 22). Однак найбільш промислово розвинений регіон – 

Дніпропетровський опинився на передостанньому 23 місці.  

По-сьоме, зменшується доступність інформації щодо інноваційної 

діяльності: не усі підприємства і регіони надають інформацію щодо випуску 

інноваційної продукції, особливо про випуск продукції, нової для ринку.  

Отже, проведені аналітичні дослідження дозволили виявити наступні 

регіональні особливості розвитку інноваційного підприємництва: відсутність 

тісного зв’язку між рівнем промислового розвитку регіону та рівнем їх 

інноваційної активності; в кожному регіоні має місце велика розбіжність 

значень показників інноваційної діяльності із року в рік, що вказує на 

нестабільність інноваційних процесів у промислових комплексах регіонів; 

проявляється тенденція до зниження інноваційної активності підприємств 

промислових комплексах більшості регіонів; питома вага інноваційної 

продукції в регіональному випуску промислової продукції не перевищувала 

5%, що свідчить про низький технологічний рівень промислових комплексів 

регіонів; практично в усіх регіонах переважає дифузія інновацій, оскільки 

більшість підприємств освоює та випускає інноваційну продукцію, що є новою 

лише для цих підприємств. 

Такі результати дослідження вказують на необхідність розробки і 

реалізації інноваційно-орієнтованої промислової політики регіонів. Вони також 

обумовлюють необхідність більш глибокого аналізу інноваційної діяльності у 

регіонах в розрізі галузей промисловості та провідних підприємств регіонів з 

метою пошуку сфер і суб’єктів, які б стали драйверами динамічного 

інноваційного зростання регіонів. 
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Висновки до розділу 2 

1. У роботі розроблено методичний підхід до аналізу та оцінки 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва, який 

включає такі етапи: вибір мети, об’єкта та завдань оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва; вибір методів оцінки 

регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва; вибір 

напрямів дослідження (оцінка стадій розвитку інноваційного підприємництва 

регіону: прикладні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, 

інноваційний продукт; оцінка форм інтеграції інноваційного підприємництва 

регіону: наука, виробництво; оцінка підприємницького доходу: дохід 

отриманий від реалізації інноваційної продукції); вибір системи показників 

оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіону; комплексна оцінка 

рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону; оцінка регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва. 

2. Проведено аналіз та оцінку розвитку інноваційного підприємництва 

регіону. Визначено регіони-лідери та регіони-аутсайдери за рівнем розвитку 

інноваційного підприємництва. Регіонами-лідерами за розвитком інноваційного 

підприємництва є Сумська, Запорізька, Харківська, Кіровоградська, 

Тернопільська, Чернівецька, Київська області. Це обумовлено наявністю 

значного інтелектуального та науково-технічного потенціалів; чітко окреслених 

пріоритетів розвитку інноваційного підприємництва регіону; виваженої 

регіональної інноваційної політики; наявністю ефективних форм співпраці між 

суб’єктами господарювання в сфері здійснення інноваційного підприємництва. 

Регіонами-аутсайдерами щодо розвитку інноваційного підприємництва є 

Хмельницька, Дніпропетровська, Рівненська, Луганська області. Основними 

причинами такого стану є несприятливий інвестиційний клімат щодо 

здійснення інноваційного підприємництва регіону, низька інноваційна 

активність регіональних суб’єктів господарювання, недієвість або відсутність 

програм інноваційного розвитку регіону, недостатність фінансового 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону, низький рівень 
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інтеграції в системі «наука-бізнес-влада», низький рівень технологічного 

укладу економіки регіону. 

3. Проведено ранжування регіонів України за показниками розвитку 

інноваційного підприємництва. Виявлено регіональні особливості розвитку 

інноваційного підприємництва: відсутність тісного зв’язку між рівнем 

промислового розвитку регіону та рівнем їх інноваційної активності; значна 

диференціація значень показників за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва; тенденція до зниження інноваційної активності підприємств 

промислових комплексів більшості регіонів держави; переважання дифузії 

інновацій; низька питома вага інноваційної продукції в регіональному випуску 

промислової продукції. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ 

 

 

3.1. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 

 

Розвиток інноваційного підприємництва, як важливий стимулюючий 

фактор економічного зростання регіонів зокрема, та країни в цілому, сприяє 

активізації економічних і соціальних процесів територій та, за умови науково-

обґрунтованого застосування дієвих інструментів може бути ефективним 

напрямом підвищення рівня конкурентоспроможності як окремих суб’єктів 

підприємництва, так і значної частини регіонів в сучасних, складних умовах 

соціально-економічного розвитку. 

Досвід успішних країн та економічно розвинутих регіонів свідчить, що для 

ефективного розвитку економіки необхідне систематичне застосування 

інновацій в усі можливі види економічної діяльності, найбільшою мірою 

зазначене відноситься до інновацій у підприємницькій діяльності та в свою 

чергу забезпечує оновлення виробництва, випуск нової продукції, освоєння і 

конкурентоспроможне проникнення товарів і послуг на міжнародні ринки та 

економічне зростання регіонів [89, с. 112-158]. 

Так, у сучасних умовах регіонального розвитку та у зв’язку з поширенням 

ряду деструктивних факторів впливу, належне функціонування інноваційного 

підприємництва залежить від формування дієвого організаційно-економічного 

механізму розвитку досліджуваного виду підприємництва регіону в системі 

спектру галузей діяльності, що здатні сформувати якісні інноваційні продукти 

та послуги, сприяти отриманню підприємницького доходу, а також забезпечити 

кількісні та якісні характеристики регіонального розвитку, і в результаті 

підвищити рівень конкурентоспроможності регіону. 
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Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного підприємництва 

регіону деякі науковці розглядають з позиції: освітніх складових інноваційної 

економіки (Чубукова О.Ю., Раллє Н.В.) [91, с. 133]; підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіону (Ковальська Л.Л.) [24, с. 385]; стратегічного 

планування регіонів (Рудь Н.Т.) [8]; управління інноваційною діяльністю 

регіону на основі застосування організаційно-економічних важелів 

(Лотарєв А.Г.) [93, с. 155], (Парвина Т. Г.) [94]; здатності суб’єктів 

господарювання до ефективного розвитку (Рогоза М.Є.) [95, с.136], на підставі 

використання потенціалу регіону для інноваційного розвитку (Коркуна О.І., 

Підвальна О.Г., Никига О.В.) [96, с. 61-63], процесу реалізації інноваційних 

проектів в регіоні (Московченко А.А.) [97], реалізації внутрішнього потенціалу 

окремих підприємств (Ілляшенко С.М.) [98, с. 343]; використання 

інтерактивних моделей реалізацій нововведень в регіонах України 

(Бочарова Ю.Г.) [99]. 

Незважаючи на значну кількість праць із досліджуваної проблеми та 

вагомість отриманих наукових результатів, подальшого розвитку потребують 

теоретичні й практичні аспекти формування дієвого організаційно-

економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва регіону, з 

врахуванням сучасних факторів впливу, регіональних особливостей 

підприємницької діяльності та наявної інституційної інфраструктури розвитку 

досліджуваного виду підприємництва. 

Сьогодні, досягненню максимальної ефективності розвитку інноваційного 

підприємництва регіону перешкоджає ряд складних невирішених проблем, 

зокрема: 

 «…посилення деструктивних факторів впливу на стан та розвиток 

інноваційного підприємництва;  

 нестача висококваліфікованих кадрів, задіяних в розвитку інноваційного 

підприємництва регіону; 

 недосконалість комунікацій між наукою, бізнесом та владою; 
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 відсутність єдиного стратегічного бачення розвитку інноваційного 

підприємництва в регіонах держави; 

 відсутність науково-методологічної бази формування інноваційної 

системи розвитку; 

 недостатність та низька ефективність державних заходів щодо 

впровадження інноваційного розвитку регіональнів; 

 формальність пріоритетів регіонального розвитку науково-технологічної 

сфери та недієвість механізми їх реалізації; 

 недієвість державного управління щодо впровадження інновацій; 

 різновекторність дій суб’єктів регіональної інноваційної діяльності; 

 нестача ресурсів для впровадження інноваційних розробок та ефективне 

забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок» 

[101]. 

На наш погляд, ефективне розв’язання даних проблем лежить у площині 

формування дієвого організаційно-економічного механізму розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; розробці регіональної інноваційної 

стратегії, як напряму забезпечення такого розвитку, а також інституційного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону, з врахуванням 

регіональної специфіки розвитку підприємництва кожного регіону. 

Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва регіону включає комплекс економічних, організаційних і 

правових заходів, що забезпечують ефективне використання ресурсного 

потенціалу регіону, реалізацію потенціалу всіх суб’єктів інноваційного 

підприємництва та збалансування інтересів усіх стейкхолдерів регіону в 

процесі їх інноваційного розвитку. 

Проведемо аналіз та систематизацію основних стейкхолдерів розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. На нашу думку, зацікавленими 

сторонами в розвитку інноваційного підприємництва на рівні регіону є органи 

місцевого самоврядування, суб’єкти інноваційного підприємництва, громадське 

суспільство, інвестори, інститути знань, міжнародні стейкхолдери. 
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Крім того, суб’єкти інноваційного підприємництва в регіоні можна 

поділити на тих хто виробляє інноваційні продукти та послуги та тих, хто їх 

використовує. Крім того, можна виділити суб’єкти загального, спеціалізованого 

та інформаційного забезпечення. До загальних належать усі суб’єкти 

діяльності, для яких, окрім інноваційних, характерні й інші процеси розвитку. 

До спеціалізованих можна віднести наукові парки, наукові інститути, заклади 

вищої освіти, центри трансферу технологій, технопарки тощо. До 

інформаційних належать суб’єкти, які акумулюють, продукують та передають 

інформацію про стан та розвиток інноваційного підприємництва регіону. 

Структура основних стейкхолдерів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону представлена на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Структура основних стейкхолдерів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 

Суб'єкти 
господарської 

діяльності

Міжнародні 
стейкхолдери

Інвестори
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Територіальні 
громади

Органи
територіального 

управління
Громадське суспільство. 

Громадські організації. 

Асоціації регіонального 

розвитку. 

Профспілки. 

Центри суспільного 

розвитку тощо. 

Міжнародна наукова 

спільнота. 

Міжнародні експерти 

галузей виробництва. 
Міжнародні споживачі 

інноваційних продуктів 

та послуг тощо. 

Держава. 

Регіональні банки. 

Фонди інноваційного розвитку. 

Фонди приватних інвесторів. 

Венчурні фонди. 

Грантові донори. 

Регіональні центри з інвестицій 

та розвитку тощо. 

Органи місцевого самоврядування.  

Асоціації органів місцевого самоврядування 

Агенції регіонального розвитку 

Сектори Державної регуляторної служби  

Регіональні інноваційні агенції. 

Регіональні центри зайнятості. 

Регіональні виробничі об’єднання 

 

Інноваційний бізнес. 
Стартапи. 
Швидкозростаючі компанії. 
Нові суб’єкти господарювання. 
Підприємства сфери науково-
технічної інформації. 
Підприємства, що займаються 
  аутсорсингом тощо. 

Науково-дослідні установи. 

Наукові інститути. 

Заклади вищої освіти. 

Центри трансферу технологій. 

Технопарки. 

Інноваційні бізнес-інкубатори. 

Інноваційно-технологічні кластери 

тощо. 
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Основними споживачами інноваційних продуктів і послуг можуть бути усі 

учасники інноваційного процесу регіону: наукові й освітні заклади, регіональні 

суб’єкти бізнесу і промисловості, органи місцевого самоврядування, суб’єкти 

інформаційного забезпечення, суб’єкти фінансової інфраструктури, а також 

суб’єкти, які здійснюють інвестиційне забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону [102]. 

Порівняно новим елементом інноваційного підприємництва є віртуальні 

організації у вигляді різних форм об’єднання суб’єктів господарювання з метою 

здійснення інноваційної підприємницької діяльності та отримання прибутку в 

середовищі, що дозволяє знизити витрати на ведення господарської діяльності: 

оренду приміщень для виробництва тощо. Відповідно до європейських 

стандартів електронний бізнес відрізняється від звичайного за приналежністю 

його складових до форм ведення підприємництва в мережі Інтернет, а саме: 

надання послуг чи виробництво товару, маркетинг, доставка певних товарів та 

розрахунок [103]. 

Важливими стейкхолдерами розвитку інноваційного підприємництва 

регіону є міжнародні організації. Формування та впровадження Української 

мережі трансферу технологій, яка базується на основі діяльності Європейської 

мережі інноваційних релей-центрів, підвищує рівень комерціалізації 

наукоємних технологій і сприяє залученню українських науковців до світового 

комерційного обігу шляхом обміну досвідом, ефективної організації 

взаємовигідних партнерських відносин між деякими центрами трансферу 

технологій, консультування, навчання спеціалістів із трансферу технологій, 

своєчасна промоція про новинки  сфері трансферу технологій [104]. 

Важливими стейкхолдерами розвитку інноваційного підприємництва 

регіону є суб’єкти інвестиційного забезпечення. Цікавим є міжнародний досвід 

формування інститутів кредитного підґрунтя забезпечення інноваційного 

розвитку регіонів. Наприклад, з метою зміни орієнтиру розвитку економіки в 

напрямку інноваційності, в Канаді був створений, як інституція, Канадський 

державний банк розвитку підприємництва, з метою надання консалтингових, 
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фінансових послуг підприємствам, що продукують інноваційні послуги та 

товари, а також проваджують наукову діяльність у вигляді прикладних 

розробок. Позитивним стимулом такої діяльності є кредитування, яке 

відбувається на основі системи пільг без застави та на тривалий термін. 

Зазначена діяльність дозволила створити до 1 мільйону організацій більшість з 

яких показала високу ефективність та рентабельність [105]. 

Державні та регіональні органи влади, суб’єкти системи науково-технічної 

інформації (УкрІНТЕІ, регіональні центри науково-технічної інформації, 

Державна науково-технічна бібліотека тощо) є одними з основних суб’єктів 

інноваційного підприємництва. Серед своїх завдань зазначених суб’єктів є 

поширення для використання інформації, одержаної у процесі науково-

дослідної, проектно-технологічної, пошуково-конструкторської, виробничої та 

громадської діяльності юридичних та фізичних осіб; формування та поширення 

інформації про прийняті рішення з питань фундаментальних та прикладних 

досліджень, а також науково-технічного, інноваційного, економічно-

соціального розвитку регіонів, дослідження потреб ринку, заходи зміцнення 

конкурентоздатності інноваційної інфраструктури розвитку підприємництва 

регіону через програми підвищення кваліфікації працівників бізнес-центрів, 

громадських організацій, органів місцевого самоврядування; дослідження 

інноваційного міжнародного ринку [106, с. 178-185].  

Вважаємо за доцільне здійснити удосконалення процесу поінформованості 

суб’єктів господарювання щодо наявної української платформи 

конструкторських, науково-технічних, технологічних та інших прикладних 

розробок з ціллю просування на внутрішній та міжнародні ринки, що дасть 

змогу посилити привабливість розробок для інвесторів, зокрема іноземних, 

підприємців, науковців тощо. 

Усі стейкхолдери розвитку інноваційного підприємництва регіону, зокрема 

наукові установи, промислові підприємства можуть розглядатись як 

користувачі, так і виробники інноваційних продуктів та послуг. 
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Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» регіональний 

розвиток інноваційного підприємництва відбувається шляхом формування бази 

даних, визначення та підтримки пріоритетних напрямів державного і галузевого 

інноваційного розвитку на різних ієрархічних рівнях (об’єктовому та  

регіональному). Більшість регіонів, застосовуючи інструменти програмування 

та стратегування, мають можливість самостійно розвивати інноваційне 

підприємництво, підтримувати його, виділяючи власні бюджетні кошти на 

впровадження інновацій в регіоні та розвиток і впровадження науково-

дослідницької діяльності стейкхолдерами регіону. Крім того, до функцій 

регіону входить забезпечення фінансової підтримку виконання інноваційних 

проектів, захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності, 

стимулювання комерційних банків та інші кредитних установ, що фінансують 

(кредитують) інноваційні проекти в регіоні тощо [107]. 

Результатом розвитку інноваційного підприємництва регіону, має стати 

дієва взаємодія суб’єктів інноваційної діяльності регіону, формування 

інституційного середовища регіону, яке б стимулювало розвиток інноваційного 

підприємництва, а також виробництво та впровадження якісних інноваційних 

продуктів. 

Формування дієвого організаційно-економічного механізму розвитку 

інноваційного підприємництва регіону передбачає врахування регіональних 

особливостей розвитку та соціально-економічних характерних кожного регіону. 

Крім того, розвиток інноваційного підприємництва регіону залежить від 

глобальних тенденцій поширення інновацій у світі. З іншого боку, кожен регіон 

держави або його частина володіє унікальними, власними специфічними 

ресурсами, що дозволяє йому створювати ті чи інші інноваційні продукти та 

послуги. Також, в більшості випадків, в регіоні доцільно формувати конкретні 

інноваційні продукти чи послуги, що асоціюватимуться з певною територією чи 

регіоном, на якій здійснюється їх безпосередня розробка та реалізація. 

Сформована модель організаційно-економічного механізму розвитку 

інноваційного підприємництва регіону представлено на рис 3.2. 
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Рис. 3.2. Модель формування та реалізації організаційно-економічного 

механізму розвитку інноваційного підприємництва регіону 
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Зважаючи на це, розвиток інноваційного підприємництва регіону залежить 

від ряду специфічних факторів самого регіону, а також кількості суб’єктів 

господарювання, які впроваджують інноваційну діяльність і ряду напрямів 

такого впровадження як на національному, так і на регіональному рівнях. 

На наш погляд, підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва 

регіону, враховуючи регіональну специфіку, можливе за умови застосування 

відповідних методів та прийомів при формуванні та реалізації організаційно-

економічного механізму, узгодженого з стратегією розвитку інноваційного 

підприємництва як на державному, так і регіональному рівнях. 

Ґрунтуючись на економічній суті розвитку інноваційного підприємництва, 

необхідно розробити принципову схему організаційно-економічного механізму 

його розвитку на рівні регіону. На нашу думку, організаційно-економічний 

механізм характеризується комплексною структурою та складається з основних 

блоків: організаційного, інституційного, економічного та фінансового. 

Організаційний блок включає планування і організацію науково-дослідної 

діяльності, розвиток підприємництва в науково-технічній сфері, організацію 

пропаганди поширення інновацій і їх передачі у виробництво. Економічний 

блок охоплює фінансування і кредитування організацій, які беруть участь в 

інноваційному процесі на всіх його етапах: створення, поширення інновацій, 

впровадження їх виробничу діяльність; страхування підприємств, які 

продукують та впроваджують інновації; стимулювання розвитку інноваційного 

процесу; ціноутворення (на науково-технічну продукцію – завершення науково-

дослідних робіт, інновації та інноваційні проекти); державна підтримка 

інноваційної діяльності.  

Економічний механізм реалізується в рамках певної спрямованості, яка 

полягає у формуванні пріоритетних напрямів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. В сучасних умовах активізувати інноваційну 

діяльність суб’єктів підприємництва необхідно по більш пріоритетним 

напрямам розвитку цього процесу, з врахуванням регіональних особливостей. 
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Зазначене дозволить сформувати найбільш дієві стратегічні підходи розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. 

Фінансовий механізм є системою забезпечення ресурсами інноваційного 

циклу виробництва (промислове виробництво та експлуатаційне використання 

інновацій шляхом прямого фінансування та непрямого регулювання). 

Концепція фінансового механізму забезпечення інновацій повинна 

ґрунтуватися з одного боку – на поєднанні прямого бюджетного фінансування 

регіональних інноваційних стратегій, програм та проектів з фінансовою 

підтримкою окремих суб’єктів інноваційної діяльності, а з іншого – з 

множинністю джерел фінансування, коли на ряду з бюджетними 

асигнуваннями фінансування інновацій використовуються кошти фінансово-

промислових груп, регіональних банків, підприємницьких об’єднань, 

організацій та інших суб’єктів господарської діяльності. 

Такі елементи фінансового механізму, як макроекономічні регулятори, 

перш за все ціни, субсидії, податки, кредити, інвестиції, не дозволяють 

інноваційним підприємствам нормально функціонувати. Макроекономічні 

фінансові регулятори виконують рамкову функцію, кількісно обмежуючи 

розмір фінансових ресурсів, що спрямовуються регіоном в конкретні 

економічні сфери для виконання конкретних цілей. Фінансовий механізм 

розвитку інноваційного підприємництва характеризується єдністю всіх його 

рівнянь (загальнодержавного, регіонального і об’єктового) і включає в себе 

функціональну підсистему: в сукупність методів, важелів, інструментів для 

управління процесом розподілу, перерозподілу, формування і використання 

фінансових ресурсів, і підсистему забезпечення правового, нормативного та 

інформаційного.  

Основною метою організаційно-економічного механізму розвитку 

інноваційного підприємництва регіону є формування його виробничого 

середовища, здатного стимулювати ефективний розвиток інноваційного 

підприємництва. В основі запропонованої моделі формування та реалізації 

організаційно-економічного механізму є скоординована система заходів 
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(організаційні та економічні заходи, такі як планування, реалізація регіональних 

стратегій та програм розвитку інноваційного підприємництва тощо), які 

враховують загальнодержавну стратегію розвитку та галузеві програми, а також  

систематично реалізовуються стейкхолдерами, що зацікавлені в розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. 

Структурними складовими досліджуваного механізму є організаційні, 

інституційні та економічні елементи, які формують комплекс важелів 

управління процесом розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Основними стейкхолдерами реалізації механізму мають стати управляючі 

суб’єкти діяльності (органи влади, профільні міністерства, органи місцевого 

самоврядування), а основними об’єктами реалізації механізму виступають 

суб’єкти інноваційного підприємництва регіону, галузеві асоціації та інвестори. 

З метою більш чіткого визначення переліку інструментів організаційно-

економічного механізму, які відповідають його конкретним стратегічним цілям, 

доцільно деталізувати визначені пріоритети регулювання розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. Так, пропонуємо до основних 

пріоритетів регулювання розвитку інноваційного підприємництва регіону 

віднести: 

 формування та реалізацію конкурентоспроможних регіональних 

інноваційних продуктів та послуг; 

 підвищення рівня якості інституційної інфраструктури розвитку 

інноваційного підприємництва регіону; 

 удосконалення інформаційного забезпечення інноваційного 

підприємництва на рівні регіону; 

 організацію системи якісної підготовки кваліфікованих фахівців для 

сфери інноваційного підприємництва регіону; 

 системну детінізацію діяльності суб’єктів господарювання регіону. 

Так, формування та реалізація конкурентоспроможних регіональних 

інноваційних продуктів та послуг, є одним з основних факторів розвитку 

регіону. Загалом, за рівнем конкурентоспроможності регіональних 



122 

інноваційних продуктів та послуг здійснюється оцінка ефективності 

функціонування інноваційного підприємництва регіону. Досягнення високого 

рівня конкурентоспроможності інноваційних продуктів та послуг можна 

розглядати, як основну стратегічну мету при формуванні регіональної 

інноваційної стратегії – ключового напряму забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. 

Забезпечення сприятливих умов для зростання рівня 

конкурентоспроможності інноваційних продуктів та послуг, а також управління 

розвитком інноваційного підприємництва регіону є основним пріоритетом 

регіональних стратегій та програм. Реалізуючи комплексний підхід до 

вирішення проблем розвитку інноваційного підприємництва регіону, такі 

стратегії та програми мають корелюватись із завданнями, які визначені в 

галузевих стратегіях розвитку як на регіональному, так і національному рівнях, 

зазначене дозволить сформувати конкретні цілі та напрями розвитку і в 

результаті забезпечить більш ефективний розвиток інноваційного 

підприємництва регіону. 

На нашу думку, підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва 

регіону в межах даного пріоритету, можливе за умови використання 

інструментів комплексної інформаційно-інфраструктурної підтримки процесу 

формування та реалізації конкурентоспроможних регіональних інноваційних 

продуктів та послуг. Такими інструментами є інтеграція науки і виробництва, 

інноваційний менеджмент, формування ринку інноваційних продуктів та 

послуг. 

Відсутність інформаційних платформ ресурсного потенціалу розвитку 

інноваційного підприємництва часто є однією із основних причин прийняття 

необґрунтованих і недієвих регіональних управлінських рішень та низької 

інвестиційної активності щодо розвитку активних суб’єктів господарювання 

інноваційної діяльності. Тому, вважаємо за доцільне створення інформаційної 

платформи, яка б містила достовірну інформацію про суб’єкти інноваційної 

діяльності та пропоновані інноваційні продукти та послуги в розрізі регіонів.  
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Крім того, вважаємо за доцільне забезпечити інформаційний супровід 

процесу реалізації регіональної політики інноваційного підприємництва, що 

допоможе формувати та просувати сучасні регіональні інноваційні продукти та 

послуги. 

Важливим пріоритетним напрямом розвитку інноваційного 

підприємництва регіону є підвищення рівня розвитку інституційної 

інфраструктури інноваційного підприємництва регіону. 

Системне вдосконалення та нарощення потенціалу інноваційної 

інфраструктури регіонів України безпосередньо пов’язане з рівнем активності 

суб’єктів інноваційної та інвестиційної діяльності в регіоні.  

Поняття «потенціал» змістовно включає сукупність наявних ресурсів 

території, можливостей, засобів та наявних запасів відповідної галузі, що 

можуть бути задіяні та використані для досягнення певних цілей[108, с. 30-33]. 

Таким чином, зважаючи на дослідження розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, в науковому розумінні загальною компонентною 

потенціалу такого розвитку є сукупність ресурсів як суб’єктів господарювання, 

так і безпосередньо регіону, видів підприємницької діяльності територій або 

економіки регіону загалом та аналіз чинників впливу інноваційного 

виробництва продуктів та послуг в регіоні. 

Дослідження ученими комплексу ресурсів територій дало змогу 

систематизувати та об’єднати їх у структурні види потенціалів за такими 

ознаками: економічний, промисловий, науково-технічний, виробничий, 

науковий, інвестиційний, управлінський, освітній, комерційний, стратегічний, 

людський, трудовий, ринковий, потенціал тощо [109, с.35-37]. 

У ході формування та підвищення рівня інвестиційної привабливості 

інноваційного підприємництва регіонів, з ціллю приваблення та залучення 

інвесторів у розвиток регіону, суттєву роль відіграє підтримка місцевих органів 

влади, шляхом застосування ряду інструментів регіонального розвитку 

інноваційного підприємництва (фінансових, організаційних, фінансових, 

податкових та кредитних) [110]. 
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Ряд вчених розглядає інноваційний потенціал територій в розрізі ряду 

ознак. Так, Соловйов В. стверджує, що потенціал інновацій утворюється 

шляхом суттєвого впливу науки та технологій на розвиток економіки території, 

ефективного розвитку інноваційної інфраструктури, інноваційного середовища, 

інвестиційної привабливості, впровадження державної інноваційної політики, 

трансферу технологій [111]. Також, Ковальов М. і Шашко О. трактують 

дефініцію «інноваційний потенціал» як об’єднання усіх можливих структурних 

елементів, що демонструють ознаки інноваційної діяльності. До таких 

елементів віднесено: інноваційний потенціал регіону, інноваційний потенціал, 

який може стимулювати конкуренцію та взаємозв’язки різних компонентів 

інноваційної сфери, середовище впровадження інновацій, рівень результатів 

інноваційної діяльності та активність в інноваціях [112]. 

Так, дієвими інструментами розвитку інноваційного підприємництва 

регіону виступають: організаційні, фінансові, податкові та кредитні. 

Застосування зазначених інструментів дозволить сформувати сприятливе 

інвестиційне середовище для залучення інвестицій, як вітчизняних, так і 

міжнародних. 

На нашу думку, в межах реалізації даного пріоритету регулювання 

розвитку інноваційного підприємництва регіону, з метою підвищення 

ефективності використання його потенціалу, владним органам доцільно 

системно використовувати зазначені інструменти, так як вони є одними із 

найбільш дієвих та швидкодіючих в процесі підвищення інвестиційної 

привабливості сфери інноваційного підприємництва. 

Наступним пріоритетом регулювання розвитку інноваційного 

підприємництва є удосконалення інформаційного забезпечення інноваційного 

підприємництва регіону. Сучасний стан інноваційного підприємництва регіонів 

України засвідчує необхідність пошуку ефективних механізмів його розвитку, 

використовуючи при цьому інноваційні, інформаційні інструменти, що 

виступають невід’ємним компонентом інформаційного забезпечення 

управлінських рішень, як для органів регіональної влади, так і суб’єктів 
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інноваційної діяльності в регіоні. З іншого боку, відсутність продуманої 

регіональної політики розвитку інноваційного підприємництва та комплексної 

стратегії розвитку територій справляє відчутно негативний вплив на рівень 

привабливості інноваційних продуктів та послуг для потенційних споживачів, а 

також сповільнює процес регіонального зростання, шляхом розвитку 

інноваційного підприємництва. 

Інформаційне забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіону включає перелік заходів, спрямованих на збір, систематизацію та 

надання актуальної інформації про регіональні аспекти його функціонування та 

розвитку серед суб’єктів інноваційної діяльності, інвесторів та інших 

стейкхолдерів. На нашу думку, удосконалення інформаційного забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону можливе завдяки 

цілеспрямованій реалізації комплексу нормативно-правових, організаційно-

економічних та аналітичних інструментів для формування позитивного іміджу 

регіонів як привабливих дестинацій для розвитку інноваційного 

підприємництва, систематизація та обмін достовірною інформацією про стан 

розвитку інноваційного підприємництва регіонів . 

Інформаційне забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів сприятиме покращенню іміджу регіонів України, що дозволить 

підвищити рівень довіри та інтересу потенційних споживача інноваційних 

продуктів та послуг. Застосування інформаційних інструментів має 

здійснюватися в межах регіональних стратегій та програм, враховуючи їх 

специфіку та регіональні особливості. Це дозволить провести оцінку та аналіз 

основних конкурентних переваг та наявних недоліків в розвитку інноваційного 

підприємництва. Результати таких досліджень можуть стати основою для 

здійснення обґрунтованого позиціонування регіонів щодо стану та розвитку 

інноваційного підприємництва, визначення їх слабких і сильних сторін, а також 

формування стратегії розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Так, аналіз інформаційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону повинен охоплювати такі основні напрямки: 
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 стан та можливість використання регіональних ресурсів та 

інфраструктуру регіону; 

 наявність та перспективи зв’язків з міжнародним інноваційним 

простором, місце регіону в ряді європейської та глобальної економіки 

регіонального розвитку; 

 динаміка розвитку інноваційного підприємницького середовища та 

вплив сучасних факторів на нього. 

Найбільш дієвими інструментами такого аналізу є регіональні профільні 

(фокус-групи) дослідження, експертна оцінка та SWOT-аналіз стану та рівня 

розвитку інноваційного підприємництва регіону тощо [113]. 

Вирішальне значення у підвищенні рівня розвитку інноваційного 

підприємництва регіону відіграє людський фактор. У зв’язку з специфікою 

дослідження, важливим пріоритетом розвитку інноваційного підприємництва 

регіону, на нашу думку, є кадрове забезпечення даної галузі. Так, забезпечення 

висококваліфікованими фахівцями, що здатні забезпечити високий рівень 

розвитку інноваційного підприємництва, обумовлене зростанням 

кваліфікаційних вимог до кадрового забезпечення зазначеної сфери регіонів 

країни. Саме високий рівень кваліфікації фахівців підприємницької сфери, 

разом із високою якістю наукових кадрів та належним інформаційним 

супроводом можуть забезпечити високу конкурентоспроможність українських 

інноваційних продуктів та послуг як на державному, так і на міжнародному 

рівнях. 

Ефективність використання кадрового потенціалу інноваційного 

підприємництва регіону потребує безперервного пошуку форм і методів 

активізації новаторської, креативної, інноваційної діяльності працівників, їх 

спрямування на своєчасне впровадження інновацій у виробничому процесі, 

створення умов для формування інноваційних ідей та їх швидкої реалізації, що 

потребує залучення інтелектуальних та творчих кадрів, які постійно 

розвиваються, а також застосування систем пошуку нових ідей щодо 

підприємницької діяльності регіону. 
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Аналіз кадрового забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів України засвідчує вплив ряду деструктивних факторів. Однією з 

основних проблем у даному випадку є низький рівень оплати праці наукових 

кадрів, що призводить до великої кількості міграції наукових кадрів за кордон. 

Також, стан підготовки фахівців у багатьох закладах освіти бажає кращого. 

Сьогодні, ряд освітніх програм підготовки фахівців реалізовується на 

застарілому обладнанні та програмному забезпеченні [114]. Також, потреба в 

удосконаленні системи професійної підготовки зазначених фахівців зумовлена 

тим фактом, що незважаючи на відносну насиченість регіонів трудовими 

ресурсами, їхня кваліфікація у більшості випадків не відповідає міжнародним 

стандартам.  

Основним інструментом, який доцільно застосовувати в процесі 

удосконаленні системи професійної підготовки фахівців в галузі інноваційного 

підприємництва, є покращення рівня якості сучасних освітніх програм в 

закладах освіти, а також кореляція компетентностей та результатів навчання з 

регіональними потребами інноваційного підприємництва. Крім того, доцільно 

гармонізувати кваліфікаційні вимоги та стандарти підготовки фахівців 

інноваційного підприємництва з кращими світовими практиками у цій сфері та 

збільшити частину практичної підготовки. 

Не менш важливим пріоритетом регулювання розвитку інноваційного 

підприємництва регіону є системна детінізація діяльності суб’єктів 

господарювання. Інноваційне підприємництво регіону, як один з найбільш 

перспективних напрямів регіонального розвитку, володіє значним потенціалом 

не тільки для активного економічного зростання регіонів, але й для вирішення 

численних суспільно важливих завдань, спрямованих на реалізації функцій 

покращення рівня життя суспільства та вирішення сучасних проблем. Проте, 

перебування значного сегмента суб’єктів господарювання в регіонах країни у 

тіньовій частині української економіки негативно позначається на рівні 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. 
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Так, можливими формами тіньової діяльності суб’єктів господарювання в 

регіоні є ухилення суб’єктів підприємницької діяльності від сплати податків; 

тіньова зайнятість; тіньовий оборот фінансових ресурсів; незаконне 

виробництво та реалізація продуктів та послуг; нелегальне функціонування 

суб’єктів підприємницької діяльності тощо. 

Системна детінізація діяльності суб’єктів підприємництва в регіонах 

України, як комплексна система інструментів та заходів, повинна бути 

спрямована на викорінення та подолання основних причин тіньових процесів і 

явищ та створення відповідних умов для мінімізації їх впливу в майбутньому. 

Зазначене вимагає системного удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері підприємницької діяльності загалом та інноваційного підприємництва 

зокрема. 

Особливості конструкції організаційно-економічного механізму розвитку 

інноваційного підприємництва проявляються в структурі майже всіх його 

структурних елементів: у системі методів фінансування, методах управління 

фінансовими ресурсами, напрями їх використання, наборі фінансових важелів 

інструментів, регуляторів. Методи, що застосовуються на регіональному рівні, 

в досліджуваному механізмі відіграють провідну роль при регулюванні 

розвитку такого типу підприємництва. 

Аналіз розвитку регіонів країни показав, що основні напрямки економічної 

політики в інноваційному підприємництві повинні бути орієнтовані на 

виконання таких перспективних цілей:  

 досягнення рівня і якості життя населення в регіонах країни (освіта, 

медицина тощо); 

 забезпечення стійких темпів економічного зростання регіонів та 

підвищення рівня їх конкурентоздатності;  

 забезпечення усіх видів безпеки;  

 розвиток людського потенціалу тощо. 

Реалізація цих цілей може бути успішно здійснена за умови ефективного 

застосування  інструментів регіональної економічної політики, а саме:  
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 податки (включаючи всі обов’язкові платежі); 

 бюджетна система (включаючи позабюджетні державні фонди); 

 структурна і науково-технічна політика, що забезпечує подолання 

вузьких місць і створення умов для економічного зростання регіонів; 

 політика, яка визначає умови конкуренції на внутрішньому ринку; 

 кредитна політика, багато в чому визначає макроекономічну ситуацію, 

інвестиційну активність і фінансування підприємництва;  

 управління державною власністю, що надає значний безпосередній 

вплив на економічну ситуацію і здатне забезпечити здійснення змістовних 

цілей економічної політики;  

 господарське законодавство, що визначає правила ведення економічної 

діяльності в регіоні;  

 антимонопольне законодавство і політика з підтримки ринкової 

конкуренції, що визначають умови функціонування товарних і фінансових 

ринків. 

Таким чином, важливим стратегічним завданням на всіх рівнях розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, повинно стати формування 

ефективного виробничого середовища регіону в рамках визначених пріоритетів 

та видів економічної діяльності, який повинен використовувати організаційно-

економічний засади розвитку досліджуваного типу діяльності в регіоні. 

Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного 

підприємництва, метою якого є підвищення рівня розвитку інноваційного 

підприємництва регіону шляхом формування сприятливого інституційного 

середовища для усіх стейкхолдерів та системи взаємодії між ними, базуючись 

на інноваційній культурі представлено на рис. 3.3.  

Важливим є формування принципів регулювання інноваційного розвитку 

регіону, як сукупності норм та правил. На основі зазначених принципів  

потрібно сформувати інституційні засади регулювання інноваційного розвитку 

регіонів та діяльності інноваційного підприємництва в них.  
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Рис. 3.3. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва регіону 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ 

Структурні елементи:  

- організаційна складова; 

- економічна складова; 

- фінансова складова;  

- інституційна складова. 

Мета – підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва  регіону шляхом переходу на інноваційну модель розвитку економіки 

регіону та формування сприятливого інституційного середовища для усіх стейкхолдерів, базуючись на інноваційній культурі 

Рівні (інститути) регулювання та розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Функціональні складники:  
- стратегічне планування;  
- організація регіональної структури; 
- фінансове регулювання;  
- мотивація і стимулювання;  
- контроль і облік 

Передумови формування механізму: 
- дефіцит інноваційних продуктів; 
- наявність інтелектуального потенціалу; 
- загострення конкурентної боротьби між регіонами; 
- наявність нагальних регіональних проблем 

Принципи побудови механізму: 
- врахування регіональних особливостей; 
- галузева структура регіону; 
- ієрархічність регулювання розвитку інноваційного підприємництва; 
- можливість комунікації та інтеграції стейкхолдерів 

Загальнодержавний 
забезпечення модернізації та структурної 
перебудови виробничої складової 
підприємництва, ефективне освоєння 
розробок та формування позитивного 
іміджу країни та її регіонів, як 
високотехнологічних з конкурентоспроможним 
інноваційним потенціалом 

Регіональний 
реструктуризація та техніко-
технологічне переоснащення на основі 
само- та співфінансування, залучення 
інвесторів з ціллю збільшення 
виробництва регіональних 
інноваційних продуктів та посилення 
конкурентних переваг регіону 

Виробничий 
формування наукоємних інноваційних 
виробничих процесів, забезпечуючи 
випуск якісних інноваційних продуктів 
конкурентоспроможних на 
внутрішньому та зовнішньому ринках 

Принципи розвитку інноваційного підприємництва регіону:  
- застосування принципу інноваційної культури усіма учасниками розвитку інноваційного підприємництва регіону; 
- пріоритетність інтересів усіх стейкхолдерів розвитку інноваційного підприємництва регіону; 
- застосування підприємницьких знань та принципу підприємницького відкриття; 
- рівноправність та взаємовигідність суб’єктів інноваційного підприємництва; 
- постійний моніторинг ефективності розвитку за визначеними пріоритетами 

Методи:  
Прямі (регіональні замовлення; діяльність 
спеціалізованих інноваційних організацій, 
науково-технічна співпраця, стандартизація 
і сертифікація); 
Непрямі (податкові стимули, пільгове 
кредитування, страхування майна і ризиків) 

Підходи: 
системний 
інституційний 
програмно-
цільовий 
проектний 
кластерний 

Інструменти: організаційні, фінансові, кредитні, податкові 
(держзамовлення; договори, кредитні угоди, регіональні та державні 
інноваційні програми, інвестиційно-інноваційні проекти 

Важелі: ставки податків, мита i митні режими, норми амортизації, 
позичковий відсоток, ліцензії, квоти, фiксовані ціни, комісія, 
винагорода, порука, термін кредиту, пролонгація кредиту, 
компенсація відсотків, векселі, облігації.  
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Зважаючи на зазначене, регулювання інноваційної діяльності 

економічними інструментами в регіонах країни повинно відбуватися на основі 

застосування принципів: 

 підвищення рівня якості життя та соціальних стандартів; 

 надання переваги інтересам безпеки держави; 

 врахування усіх етапів інноваційного розвитку при формуванні 

алгоритму державного регулювання; 

 дослідження результативності стимулювання суб’єктів господарювання 

впроваджувати та провадити інноваційну діяльність. 

Нормативно-правове забезпечення (законодавчі та інші нормативні акти, 

стратегії та програмні розвитку) відносимо до формальних інститутів, що 

складають форми та методи організаційно-економічного механізму державного 

регулювання інноваційної діяльності регіонів. 

Зважаючи на нестабільну економічну та політичну ситуацію в більшості 

регіонів, а також поширення пандемії COVID-19, доцільно врахувати ризики 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Можливість виникнення 

ризику охоплює усі сфери і напрями підприємницької діяльності суб’єктів 

господарювання регіону, який в першу чергу  пов’язаний із невизначеністю.  

Поширення ризиків розвитку інноваційного підприємництва регіону 

виникає в наслідок прийняття помилкових управлінських рішень. Ознакою 

ризику, в даному випадку є виникнення нестандартних ситуацій, які зазвичай 

здійснюють негативний вплив. Під інноваційним ризиком підприємницької 

діяльності розуміємо вплив таких факторів, за яких настає ймовірність втрат, 

що виникають у ході проведення інноваційної діяльності суб’єктами 

господарювання регіону, а також відхилення від наміченого плану дій в 

сторону погіршення ситуації. До факторів, що зумовлюють прояви ризиків 

розвитку інноваційного підприємництва регіону віднесемо: конкуренцію, 

нестабільність ринку, помилкові управлінські рішення, недосконалий аналіз 

передумов реалізації інноваційної стратегії та регіональних програм, 

недостатню комунікацію суб’єктів господарювання, недосконалість 
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регіонального регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання 

тощо.  

Як негативне явище, ризик не сприяє розвитку інноваційної діяльності в 

регіоні, але й дозволяє сформувати ряд можливостей для суб’єктів 

господарювання. Відтак, доки одні суб’єкти інноваційного підприємництва 

очікують покращення умов, інші суб’єкти господарювання отримують 

конкурентні переваги від своєї діяльності [116]. 

На всіх етапах розвитку інноваційного підприємництва може виникати 

ризик. Тому, необхідно виявляти та попереджати ризики діяльності усіх 

стейкхолдерів (суб’єктів господарювання, які впроваджують усі етапи 

інноваційного процесу). Рівень інноваційного ризику залежить від 

особливостей регіонального менеджменту, функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання та специфіки регіонів. 

Таким чином, дієвий розвиток інноваційного підприємництва регіону 

може стати ефективним напрямом його економічного зростання. Чіткий процес 

регулювання розвитку інноваційного підприємництва регіону, шляхом 

створення та впровадження дієвого організаційно-економічного механізму, 

може стати ефективним напрямом підвищення рівня конкурентоспроможності 

як окремих суб’єктів інноваційного підприємництва, так і значної частини 

регіонів. До структурних елементів досліджуваного механізму, віднесено 

організаційні, інституційні та економічні компоненти, що формують комплекс 

важелів управління процесом розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Систематизовано основні типи стейкхолдерів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, до яких віднесено органи влади, суб’єкти 

підприємництва, інвестори, громадськість, міжнародні організації, інститути 

знань. Крім того, основними об’єктами реалізації сформованого механізму 

визначено інноваційні продукти у вигляді інноваційних послуг та робіт. 

З метою більш чіткого визначення переліку інструментів організаційно-

економічний механізму, які відповідають його конкретним стратегічним цілям, 

сформовано та деталізовано визначені пріоритети регулювання розвитку 
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інноваційного підприємництва регіону. До таких пріоритетів віднесено: 

формування та реалізацію конкурентоспроможних регіональних інноваційних 

продуктів; підвищення рівня якості інституційної інфраструктури 

інноваційного підприємництва регіону; удосконалення інформаційного 

забезпечення інноваційного підприємництва; організацію системи якісної 

підготовки кваліфікованих фахівців для сфери інноваційного підприємництва; 

системну детінізацію діяльності суб’єктів господарювання регіону. 

Регулювання процесу розвитку інноваційного підприємництва регіону 

здійснюється, шляхом визначення і підтримки пріоритетних напрямів як 

галузевого, так і регіонального рівнів. Більшість регіонів, шляхом формування і 

впровадження регіональних інноваційних стратегій та програм розвитку 

самостійно можуть здійснювати підтримку та розвиток інноваційного 

підприємництва на своїй території, виділяють кошти з власних бюджетів на 

впровадження наукової діяльності та на впровадження інновацій в регіоні. Крім 

того, регіони захищають права та інтереси суб’єктів інноваційної діяльності, 

забезпечують фінансову підтримку виконання інноваційних проектів, 

стимулюють комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, що 

кредитують виконання інноваційних проектів, підтримують функціонування і 

розвиток сучасної інноваційної інфраструктури регіону тощо. 

Таким чином, основною метою організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону є підвищення рівня розвитку 

інноваційного підприємництва, шляхом переходу на інноваційну модель 

розвитку економіки регіону та формування сприятливого інституційного 

середовища для усіх стейкхолдерів, базуючись на інноваційній культурі. В 

основі запропонованої моделі формування та реалізації організаційно-

економічного механізму є скоординована система заходів (організаційні та 

економічні заходи), які враховують зміст загальнодержавних стратегій  

розвитку та галузеві програми, а також систематично реалізовуються 

стейкхолдерами, що зацікавлені в розвитку інноваційного підприємництва 

регіону.  
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3.2. Регіональна інноваційна стратегія як напрям забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва 

 

На сучасному етапі розвитку, головним драйвером економічного зростання 

регіонів є розвиток інноваційного. Роль регіональних факторів впливу в 

сучасному розвитку інноваційного підприємництва в Україні з кожним роком 

посилюється та соціально-економічний розвиток регіонів залежить, у багатьох 

випадках, від наявної регіональної інноваційної політики. Поширення пандемії 

COVID-19 та карантинні обмеження суттєво вплинули на стан та розвиток 

інноваційного підприємництва регіонів. Зазначені фактори посилили пошук 

нових методів та форм ведення підприємницької діяльності суб’єктами 

господарювання. Зазначене ще більше загострює роль регіональних 

інноваційних стратегій в забезпечені розвитку інноваційного підприємництва 

на рівні регіону. 

Аналіз наукової літератури засвідчив застосування дефініцій «стратегія 

інноваційного розвитку» або «інноваційна стратегія розвитку», а також 

«інноваційна стратегія». Зважаючи на тему нашого дослідження та 

використання регіонально принципу формування та впровадження 

інноваційних стратегій, розглянемо більш детально їх економічний зміст через 

призму регіональних особливостей.  

Більшість науковців розглядають інноваційну стратегію як «одну із 

конкурентних чи функціональних стратегій» [117]. Зважаючи на значну 

кількість факторів впливу розвитку інноваційного підприємництва регіону та 

відповідно системний підхід до інноваційного розвитку регіону та його 

суб’єктів господарювання, доцільно розглядати інноваційну стратегію як 

базову стратегію регіонального розвитку. 

Значна кількість вчених вважають збільшення рівня локалізації 

інноваційної діяльності на регіональному рівні. Так, дослідник Б. Лундвалл, 

визначає ключову роль сучасних регіонів, яка полягає систематизації 

інноваційних продуктів та послуг шляхом формування регіональних 
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інноваційних кластерів та локальних мереж, застосовуючи ефект 

інформаційного загального збагачення науково-дослідних інститутів, що беруть 

участь у співпраці. Дослідники Б. Карлссон та Р. Станкевич наголошують, що 

технологічна щільність та гетерогенність є скоріше властивістю окремих 

національних регіонів, ніж країн [118]. Скандинавські економісти Б.Ашейм  та 

А.Ісаксен [119] наголошують, що алгоритм формування сучасних знань 

здійснюється на рівні регіону. Розвиток нових знань та їх поширення залежить 

від досконалості інфраструктури, акумуляції зазначених знань та подальшого 

поширення через дієвий механізм, що характеризується наявністю ряду 

місцевих традицій, звичаїв, норми та правил поведінки, які залежить від 

історико-культурних особливостей регіону. 

Зважаючи на зазначене, пропонуємо в основу подальшого дослідження 

покласти Концепцію регіональної інноваційної системи, яка засвідчує 

періодичність діяльності суб’єктів господарювання та інноваційний процес на 

рівні регіону. Регіональний характер стратегічного розвитку інноваційного 

підприємництва базується на твердженні, що саме регіональний рівень 

економічної діяльності є основним щодо забезпечення ряду конкурентних 

інноваційних переваг країни на міжнародному ринку у стратегічній 

перспективі. Так, ряд вчених (Ф. Кук, К. Сейбл, А. Скотт, Б. Лундвалл та 

С. Боррас) [120; 121; 122] зазначали необхідність співпрацювати локально для 

того, щоб конкурувати глобально. Сучасні дослідники А. Поручник та 

І. Брикова стверджують, що теоретичні аспекти формування та розвитку 

інноваційних процесів в регіоні передбачають акумуляцію ідей інноваційної 

діяльності регіону, а також інноваційного процесу в ньому. На думку 

зазначених дослідників, концентрація інноваційної діяльності в регіоні 

зумовлена переходом від лінійної до інтерактивної інноваційної моделі 

суспільно-економічного розвитку, акумуляцією висококваліфікованих 

професіоналів та специфічними умовами середовища регіону [124]. 

Таким чином, саме в контексті використання концепції регіональної 

інноваційної системи [125], як основи формування регіональної інноваційної 
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стратегії, доцільною провести аналіз діючих та вже реалізованих регіональних 

стратегій на предмет допущених помилок щодо розвитку інноваційного 

підприємництва регіону (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Аналіз діючих та вже реалізованих регіональних стратегій, на предмет 

допущених помилок щодо розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Стратегічні недоліки Наслідки для регіонального розвитку 

обмежене залучення громадськості 

відсутність інноваційних ідей та партнерів у 

залученні ресурсів для розвитку 

інноваційного підприємництва 

широкий спектр пріоритетів 

залучені до реалізації стратегії ресурси не 

призводять до виникнення «точок зростання» 

інноваційного підприємництва регіону 

вибір цілей регіонального розвитку 

обґрунтований не логікою, а політичними 

інтересами 

ручний режим розподілу ресурсів 

регіонального розвитку 

неврахування динамічних факторів впливу 

на розвиток регіону 

недофінансування розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 

впровадження «чужих» елементів та 

копіювання розвинутих регіонів без 

акцентування уваги на місцеві особливості 

неможливість ефективного розвитку 

інноваційного підприємництва регіону 

відсутність ретельного аналізу 

регіональних ресурсів та активів 

нераціональне використання ресурсного 

потенціалу регіону 

 

Так, обмежене залучення громадськості до формування та реалізації 

регіональних стратегій, з метою уникнення критики призводить до відсутності 

інноваційних ідей та партнерів у залученні ресурсів для розвитку інноваційного 

підприємництва; занадто широкий спектр пріоритетів спричиняє залучення до 

реалізації стратегії ресурсів, що не призводять до виникнення «точок 

зростання» інноваційного підприємництва регіону; вибір цілей регіонального 

розвитку в більшості обґрунтований не логікою, а політичними інтересами, в 

наслідок чого спостерігається ручний режим розподілу ресурсів регіонального 

розвитку; неврахування динамічних факторів впливу на розвиток регіону, які 

зазвичай здійснюють деструктивний вплив (поширення пандемії COVID-19, 

політичні та економічні фактори впливу тощо), призводить до обмеженого 

фінансування заходів з розвитку інноваційного підприємництва регіону. 



137 

Крім того, суттєвими недоліками діючих та реалізованих регіональних 

програм розвитку та стратегій є: нестача міжнародної та транскордонної 

перспективи (регіональна інноваційна та економічна системи часто залишались 

відокремленими); не відповідність цілей стратегії виробничо-економічній 

структурі та потенціалу регіону; недостатня участь бізнес-сектору в розвитку 

науково-дослідних напрацювань; нестача ґрунтовного аналізу регіональних 

ресурсів та активів; впровадження запозичених елементів і систем та 

копіювання розвинутих регіонів без врахування специфіки регіону та наявних 

ресурсів місцевості [126]. 

Як результат, регіональна політика розвитку інноваційного 

підприємництва зумовлювала низький рівень ефективності при визначені 

пріоритетів міжрегіональної  регіональної співпраці. В сучасних умовах 

економічної кризи та пандемії COVID-19 ця проблема є ще актуальнішою, так 

як державні та приватні фінансові ресурси є дуже обмеженими сьогодні. 

Проте, законодавство України надає регіонам право самостійно розвивати 

інноваційне підприємництво, шляхом формування та реалізації регіональних 

інноваційних програм розвитку, а також регіональних інноваційних стратегій. 

Сьогодні, в регіонах України поступово формується та розвивається сучасна 

інноваційна інфраструктура територій [45]. У зв’язку з процесами 

децентралізації, роль регіонів як гарантів права та інтереси суб’єктів 

інноваційної діяльності – посилюється кожного року. Як засвідчив аналіз 

сучасного розвитку інноваційного підприємництва регіонів України, існують 

інституції, що здатні забезпечувати фінансову підтримку впровадження 

фундаментальних та прикладних досліджень та інноваційних проектів, 

підтримувати та розвивати інноваційне підприємництво на рівні регіонів 

держави. 

На європейському рівні створення регіональних інноваційних стратегій 

спрямоване на усунення недоліків централізації управління. У Франції у 

кожному регіоні діє консультативний орган «Регіональний комітет із питань 

досліджень і розвитку технологій». В Латвії впроваджено та поширено курси 
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електронного навчання з менеджменту інновацій для суб’єктів підприємництва  

малого та середнього бізнесу, з акцентом на засвоєнні форм та методів творчого 

мислення, підтримання інновацій шляхом фінансування та захисту прав 

інтелектуальної власності на рівні регіону. В Естонії впроваджено Програму 

інноваційної грамотності з метою підвищення рівня поінформованості про 

інновації як основного фактору економічного зростання регіонів [127]. 

Головний принцип, на якому має базуватись регіональна інноваційна 

стратегія, полягає у концентрації інноваційних знань та їх імплементацію в 

пріоритетні види економічної діяльності регіону, з метою щоб регіон став 

конкурентоспроможним в загальнонаціональній та світовій економіці. Такий 

підхід дозволяє регіонам скористатися ефектом передачі та застосовувати 

сучасні інноваційні знання, які є потужним чинником продуктивності. 

Впровадження такого принципу дозволить стимулювати розвиток 

інноваційного підприємництва в регіоні. 

Регіональна інноваційна стратегія має функціонувати у вигляді 

інтегрованих, регіональних програм трансформації соціально-економічних 

процесів, що сфокусовані на: 

 державну підтримку та інвестування для ключових регіональних 

пріоритетів розвитку, визначення потреб з метою розвитку інноваційного 

виробництва, заходами, пов’язаними з ефективним розвитком інноваційного 

підприємництва регіону;  

 індивідуальний підхід та конкурентні переваги, що випливають зі 

інноваційної конкурентоздатності регіону;  

 розвиток технологічних та практичних інновацій, шляхом застосування 

процесу стимулювання інвестиційних бізнес процесів в регіоні;  

 стимулювання стейкхолдерів приймати участь в інноваційному 

регіональному розвитку;  

 постійний моніторинг критеріїв інноваційного розвитку регіону загалом 

та суб’єктів господарювання зокрема. 
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Зважаючи на зазначене, ефективна регіональна інноваційна стратегія має 

сприяти ефективному синергетичному використанню інвестицій, стимулювати 

регіони у розбудові їх інноваційного потенціалу одночасно фокусуючи 

соціальні та фінансові ресурси на ряді конкурентоздатних напрямах діяльності, 

з ціллю економічного зростання регіону. 

Сучасна регіональна стратегія розвитку інноваційного підприємництва 

потребує структурних змін та повинна прогнозувати: 

 перехід від існуючої галузі до нової, заснованої на діяльності спільно 

усіма стейкхолдерами регіонального розвитку інноваційного підприємництва; 

 модернізацію наявної галузі економіки, враховуючи розвиток 

конкретних напрямів впровадження основних інноваційних технологій з метою 

покращення рівня рентабельності існуючих галузей;  

 скорочення витрат, за рахунок диверсифікації виробництва та передачі 

знань; 

 заснування інноваційного виду діяльності в регіоні, на основі 

перетворення раніше низьких за темпами розвитку сфери економічної 

діяльності регіону в привабливі та прибуткові. 

Формування дієвої регіональна інноваційної стратегії, як напряму розвитку 

інноваційного підприємництва має свою специфіку в залежності від 

територіальних факторів економічного та інституційного розвитку регіону. Так, 

розвиток інноваційного підприємництва буде різним в різних регіонах, навіть 

за однакових стартових умов. Крім того, для збільшення привабливості регіону 

та кращої функціональності, регіональна інноваційна стратегія повинна 

враховувати місцеві соціокультурні та нормативно-правові аспекти та 

економічні міркування. Таким чином, вдала регіональна інноваційна стратегія 

має включати політику, сформовану з врахуванням сторони попиту. Прикладом 

такої політики може бути державно-приватне партнерство. Зазначене дозволить 

стимулювати розвиток інноваційного підприємництва регіону. 
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Запропонований алгоритм формування дієвої регіональної інноваційної 

стратегії, як напряму розвитку інноваційного підприємництва представлено 

на рис. 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм формування дієвої регіональної інноваційної 

стратегії, як напряму розвитку інноваційного підприємництва регіону 
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пропонуємо застосовувати геп-аналіз для виявлення незадіяних резервів 

регіону, метою якого є аналіз потреб та перешкод для інноваційного 

підприємництва, а також оцінка рівня підтримки інноваційного 

підприємництва, що забезпечується інституційною інфраструктурою в регіоні. 

На цьому етапі, доречно визначити перевагу регіону в конкретній галузі за 

умови, що показники такої галузі є кількісно вищі середнього рівня у 

порівнянні з іншими регіонами, а також основну спеціалізацію регіону.  

Важливим є визначення критичної маси розвитку інноваційного 

підприємництва, з врахуванням показників ефективності (додана вартість, 

експорт, тощо). На цьому етапі доцільно провести експертну оцінку сфер 

діяльності, у яких регіон демонструє відносну інноваційну спеціалізацію. 

Застосовують також метод форсайту, тобто метод довгострокового 

прогнозування, який дозволяє створити оптимальні сценарії розвитку 

майбутнього регіону та спрямований на формування заданих (бажаних) 

напрямів розвитку інноваційного підприємництва.  

Другий етап формування регіональної інноваційної стратегії передбачає 

процес управління, на основі принципу колективного прийняття рішень (усіх 

стейкхолдерів розвитку інноваційного підприємництва регіону). Сьогодні, 

найбільш поширеною є потрійна модель, тобто модель управління, заснована 

на трьохсторонній співпраці між промисловістю, дослідницькими інституціями 

та органами влади. Проте, така модель потребує удосконалення. На нашу 

думку, обов’язковою умовою ефективності формованої стратегії є залучення до 

цього процесу та врахування інтересів споживачів інноваційних продуктів чи 

груп, що представляють інтереси споживачів, 

Наступний етап передбачає, на основі отриманої в процесі аналітики 

інформації, формування комплексного сценарію розвитку регіональної 

економіки, з акцентом на інноваційне підприємництво та з врахуванням 

інтересів усіх визначених стейкхолдерів. Даний прогноз є базою для 

формування прогнозного бачення того, яким регіон себе прогнозує в майбутній 

перспективі, які основні завдання та результати регіон прагне досягти і яке 
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місце відводиться інноваційному підприємництву в цьому розвитку. Чітко 

сплановане бачення стейкхолдерів регіонального розвитку має ключове 

значення для утримування інтересу з боку стейкхолдерів. При цьому, 

комунікація є ключовим та найбільш важливим елементом формування та 

реалізації стратегії регіонального розвитку. 

Зважаючи на пріоритети Європи 2020, регіональний розвиток можливий в 

таких аспектах:  

 систематизація інноваційного розвитку (регіони з акумуляцією знань, 

регіони що спеціалізуються на промисловому виробництві, регіони, що не 

застосовують інновацій);  

 систематизація стійкого розвитку (в основу систематизації покладено 

співвідношення між природним та урбосередовищем, а також чинники впливу 

на довкілля та енергетику: сільські регіони поруч з урбанізованими або міська 

територія поруч акваторії);  

 систематизація глобального розвитку (класифікація фіксує ряд 

соціальних питань). Зазначене стосується регіонів, для яких характерною є 

зменшення чисельності соціуму регіону, а також міграція населення та регіони, 

де приріст населення є значним. 

Комунікація є важливим процесом протягом всіх етапів реалізації 

регіональної інноваційної стратегії (розробка бачення, визначення пріоритетних 

напрямків, затвердження чіткого плану дій, застосування основних проектів). 

Вагомим компонентом комунікаційної стратегії є: визначення цілей стратегії, 

груп стейкхолерів та їх мотивації, визначення традиційних інструментів 

комунікації (логотип; веб-сторінка; інформаційні розсилки та буклети; 

публікації, конференції, семінари, міжнародні тематичні заходи; проведення 

компаній промоція засобами масової інформації). Зміст та значення такого 

плану має створюватися на стратегічних напрямках та демонструвати ключові 

проекти інноваційної стратегії.  

Наступний етап формування інноваційної стратегії передбачає визначення 

пріоритетів регіонального розвитку інноваційного підприємництва. Для органів 
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управління важливо зосередитися на деякій кількості пріоритетів, відповідно до 

регіонального потенціалу, які претендують бути такими сферами інноваційної 

діяльності, в яких регіон матиме змогу досягти найвищих результатів 

економічного зростання. Пропонуємо звернути увагу на ключові інноваційні 

технології регіону та основні соціально-економічні та організаційні інновації, 

економічне забезпечення розвитку нових організацій інноваційного 

підприємництва, які основною ціллю розвитку визначили формування 

орієнтирів, спрямованих на прикладні інновації. Зазвичай, в регіоні не 

аналізується стан та розвиток таких організацій. 

Регіональні інноваційні стратегії мають вирішувати питання визначення 

пріоритетів регіонального розвитку, шляхом залучення усіх стейкхолдерів 

регіону до процесу підприємницького відкриття, що основною ціллю має 

забезпечення інклюзивності та відкритості розвитку.  

Ще один етап передбачає визначення узгодженої політики та чіткого плану 

дій. Так інноваційна стратегія реалізовується шляхом застосування чіткого 

плану дій, який передбачає формування інституцій (правил та норм), а також 

інструментів, які доцільно застосовувати для досягнення визначених 

пріоритетів регіонального розвитку. 

Заключним етапом створення інноваційної стратегії є моніторинг та 

оцінювання основних показників дієвості. Система моніторингу інноваційної 

стратегій передбачає використання показників, які оцінюють регіон відносно 

середньої оцінки інших схожих регіонів; показники, що дозволяють перевірити, 

чи застосовані дії є ефективні, чи призводять вони до позитивних зрушень в 

регіоні тощо. 

Основні завдання для формування показників результату (коротко-, 

середньо- та довгострокових стратегічних результатів) мають бути 

імплементовані в усі завдання та стратегічні цілі від моменту їх формування. 

Зазначені цілі можуть мати кількісні та якісні парламенти, а також бути 

зрозумілими. Крім того, зазначені показники повинні враховувати стартові 

умови регіону. 
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Система моніторингу має бути адаптована до певного регіону. Коли 

результати є довгостроковими, необхідно використовувати проміжні показники 

результатів для виміру прогресу досягненні цілі. Наприклад, регіональна 

програма стимулювання інноваційної діяльності може застосовувати кількість 

авторських свідоцтв та патентів як один з індикаторів збільшення кількості 

виробництва інноваційної продукції (товарів та послуг). 

Зміст регіональної інноваційної стратегії як напряму забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва представлено на рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Зміст регіональної інноваційної стратегії як напряму 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 
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У проаналізованих стратегіях розвитку регіонів України на період до 

2020 р. лише згадуються інноваційні засади як важливий чинник досягнення 

стратегічних цілей або операційних завдань. Так, однією зі стратегічних цілей 

програми у Полтавській області є підвищення ефективності використання 

економічного потенціалу регіону, а операційними завданнями – розвиток 

інноваційного та конкурентного виробничого сектору. У Миколаївській області 

стратегічною ціллю визнано стале економічне зростання, яке базується на  

інноваційному розвитку економіки регіону, у Чернівецькій – розвиток 

підприємництва на інноваційній основі як передумова сталого розвитку, у 

Закарпатській – формування конкурентоспроможності та інноваційності 

економіки регіону, у Кіровоградській – розвиток інновацій і конкурентного 

виробничого сектору. У Львівській області впровадження інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку індустрії визначено як операційну ціль 

розбудови сучасної індустрії, у Херсонській області операційною ціллю 

економічного розвитку визначено розбудову «Інноваційної Херсонщини», що 

важко вважати чітким, не декларативним і вимірюваним в процесі реалізації 

програми [129]. Як зауважує Н. Верхоглядова, державна регіональна 

інноваційна політика в більшості представлена у формі програм з такими 

елементами: аналіз стану та розвитку інноваційної сфери, визначення її впливу 

на конкурентоздатність інноваційної продукції; застосування інноваційного 

потенціалу регіону; визначення перспективності ключових напрямів 

інноваційної діяльності, інституційних змін та умов підвищення рівня 

інноваційної активності суб’єктів; завдання та пріоритети інноваційної 

діяльності суб’єктів, які формуються на основі концептуального розвитку 

держави і не заперечують стратегічні завдання регіону [130]. Водночас 

простежується, що цілі програм формуються не відповідно до наявних ресурсів 

у регіоні, а зміст не пов’язаний з визначеними цілями. 

Регіональні інноваційні стратегії в контексті покращення 

конкурентоспроможності розглядаються як розгорнутий комплексний план, 

сукупність послідовних етапів науково обґрунтованої траєкторії розвитку 
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регіону, на основі максимального використання інноваційного потенціалу 

конкурентоспроможності регіону [131]. Під час розробки і обговорення 

стратегій інноваційного розвитку регіональні органи державного управління 

визначають засоби, механізми та інструменти досягнення цілей інноваційного 

розвитку, ресурсне забезпечення, досягнення балансу інтересів 

підприємництва, регіону і громади, методи інформування зацікавлених кіл, а 

також проводять аналіз ситуації (загрози і ризики, потреби і можливості), 

обґрунтовують стратегічні пріоритети, завдання та напрями діяльності. 

Проведений аналіз розвитку інноваційного підприємництва, який 

здійснений у другому розділі дослідження засвідчив, що лідерами за 

параметрами інноваційного розвитку за п’ятирічний період є промисловий 

комплекс Сумської, Запорізької, Харківської, Кіровоградської, Тернопільської, 

Чернівецька та інших регіонів, визначених в другому розділі дослідження. 

Серед регіонів-аутсайдерів переважають області з низьким рівнем 

промислового розвитку (Хмельницька, Рівненська, Закарпатська, 

Дніпропетровська, Донецька, Полтавська тощо). Зважаючи на зазначене, 

запропонуємо для зазначених видів регіонів стратегічні напрями розвитку 

інноваційного підприємництва, застосовуючи системно-синергетичний підхід, 

який дасть змогу виявити характерні регіональні проблеми, що 

перешкоджатимуть ефективній реалізації регіональної інноваційної стратегії. 

При формуванні дієвої регіональної інноваційної стратегії доцільно 

застосувати форсайт-методологію, а саме її якісний метод – SWOT-аналіз, для 

оцінки впливу внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на розвиток 

інноваційного підприємництва у визначених типах регіонів. Під дефініцією 

«форсайт», розуміємо процес систематичного визначення нових стратегічних 

напрямів наукових і технологічних досягнень, які в довгостроковій перспективі 

зможуть мати значний вплив на економічний та соціальний розвиток регіону та 

процес відбору пріоритетів, в результаті чого встановлюються зв’язки між її 

елементами [132]. SWOT аналіз розвитку інноваційного підприємництва 

визначених типів регіонів проведено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2  

SWOT- аналіз розвитку інноваційного підприємництва регіонів 

Сильні сторони Слабкі сторони 

р
ег

іо
н

и
-л

ід
ер

и
 

- значний інтелектуальний потенціал; 

- значний науково-технічний потенціал;  

- потенційна здатність до співпраці 

науково-дослідного й виробничого 

секторів; 

- участь у програмах Європейського Союзу 

- достатнє інформаційне забезпечення 

суб’єктів інноваційної діяльності; 

- визначення регіональних пріоритетів 

інноваційного розвитку 

- недостатність державної підтримки; 

- бюрократичні процедури 

документального оформлення; 

- недосконалість статистичної складової; 

- незначний рівень інтеграції в 

інноваційній сфері; 

- застарілі технологічні процеси 

виробництва; 

- незначні темпи зростання інноваційного 

підприємництва 

р
ег

іо
н

и
-а

у
тс

ай
д

ер
ів

 

- наявний природно-ресурсний потенціал; 

- кваліфікована робоча сила; 

- вигідне географічне розташування 

(більшість регіонів є транскордонними); 

- наявність програм регіонального 

розвитку;  

- потенційна здатність до співпраці 

науково-дослідного й виробничого 

секторів; 

- участь у грантових програмах розвитку 

територій 

- несприятливий клімат для  

підприємницької діяльності; 

- рівень інноваційного розвитку регіонів; 

- недієвість або відсутність програм 

інноваційного розвитку; 

- недостатній інвестиційний клімат; 

- недостатність якісного кадрового 

забезпечення інноваційного 

підприємництва; 

- недостатність фінансового забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва  

Можливості Загрози 

р
ег

іо
н

и
-л

ід
ер

и
 

- створення сприятливого інвестиційного 

клімату; 

- посилення кооперації та обмін досвідом; 

- реалізація грантів для інноваційної 

діяльності; 

- покращення інвестиційного клімату; 

поліпшення інституційного середовища 

інноваційної діяльності; 

- застосування кращих світових практик; 

співробітництва в інноваційній сфері; 

- можливості інноваційного розвитку;  

- доступ до інформації про можливі 

напрями інноваційного розвитку 

- незахищеність інвесторів; 

- загострення економічної та політичної 

кризи; 

- технологічна відсталість виробництва в 

регіонах; 

- нестача фінансових ресурсів для 

розвитку інновацій; 

- міграція інтелектуальних кадрів за 

кордон; 

- недостатність мотивації та фінансових 

стимулів у вітчизняних науковців до 

винахідництва та розробки інноваційних 

продуктів. 

р
ег

іо
н

ів
-а

у
тс

ай
д

ер
ів

 

- бенчмаркінг (орієнтація на споживача); 

- підвищення рівня економічного зростання; 

- сприяння розвитку ділового партнерства; 

- створення центрів передачі технологій 

малому та середньому бізнесу; 

- розширення кількості структур 

регіональної інноваційної інфраструктури; 

- створення нової мережі інноваційних 

утворень; 

- залучення наукових підприємств регіону 

до проведення експертизи технічної 

модернізації виробництва 

- нестабільна економічна та політична 

ситуація; 

- значна кадрова міграція; 

- відтік інтелектуального потенціалу за 

межі регіону; 

- неефективна система управлінського 

консультування підприємців в регіонах; 

- демографічна та соціальна кризи; 

- поширення пандемії; 

- недостатньо розвинена інфраструктура 
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Застосування SWOT- аналізу дозволяє: 

 визначити ключових параметрів регіонального розвитку інноваційного 

підприємництва в регіонах; 

 систематизувати управлінські рішення щодо формування  інноваційного 

потенціалу регіону на якісно новому рівні. 

 виявити тенденції і закономірності для розробки прогнозних сценаріїв 

розвитку інноваційного підприємництва для кожного типу запропонованих 

регіонів. 

 гармонізувати визначені цілі та стратегічні напрями розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. 

Ефективна реалізація регіональних інноваційних стратегій, як напряму 

розвитку інноваційного підприємництва регіону передбачає наявність 

внутрішніх економічних стимулів регіону [131]. Відповідні управлінські 

рішення щодо вибору регіональної інноваційної стратегії мають ґрунтуватися 

на врахуванні факторів, які пов’язані з регіональними особливостями 

інноваційного підприємства, індикаторів його інвестиційної привабливості. У 

зв’язку з цим, моделювання вибору регіональних інноваційних стратегії 

доцільно здійснювати на основі формування стратегічних платформ 

інноваційного розвитку регіонів України (таблиця 3.3.) 

Формування стратегічної платформи інноваційного розвитку регіонів 

покликане у короткостроковій та довгостроковій перспективі визначити 

конкурентні переваги регіонів, сформувати чітке бачення інноваційного 

розвитку конкретних територій, визначити найоптимальніші регіональні 

інноваційні стратегії та типи розвитку, а також запропонувати способи 

інноваційного розвитку регіону. 

Сформована платформа інноваційного розвитку регіонів забезпечує 

контроль в досягненні стратегічних цілей та сприяє розвитку регіону загалом. 

За умови системності та постійного регіонального розвитку, сформувавши 

регіональну інноваційну стратегію, зважаючи на специфіку регіонів, можна 

досягнути значного рівня економічного зростання. 
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Таблиця 3.3 

Стратегічні платформи інноваційного розвитку регіонів України 

 Регіони-лідери (області): 

Сумська, Запорізька, Харківська, 

Кіровоградська, Тернопільська,  

Чернігівська, Херсонська, 

Чернівецька, Черкаська, Вінницька, 

Львівська, Київська 

Регіони-аутсайдери (області): 
Хмельницька, Дніпропетровська, 

Рівненська, Закарпатська, 

Миколаївська, Волинська, Луганська, 

Івано-Франка, Донецька, 

Житомирська, Одеська, Полтавська,  

Переваги - значний інтелектуальний та 

науково-технічний потенціал; 

- виробництво регіональних 

інноваційних продуктів; 

- наявність програм регіонального 

розвитку  

- вигідне розташування більшості 

регіонів; 

- участь у грантових програмах 

розвитку територій; 

- наявний природно-ресурсний 

потенціал 

Бачення Перетворення регіону в найбільш 

інноваційний та 

конкурентоспроможний 

Створення регіональної економіки, 

яка заснована на знаннях, 

технологіях та інноваціях 

Стратегічні 

цілі  

Підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

регіональних інноваційних 

продуктів 

Створення сприятливого 

інституційного середовища для 

розвитку інноваційного 

підприємництва 

Вибір 

стратегії 
Стратегія інноваційного прориву Стратегія нарощення 

Оперативні 

цілі  

- створення інвестиційних 

платформ для фінансування 

- підтримка проектів інноваційного 

співробітництва з реальним сектором 

регіональної економіки 

Способи 

інноваційного 

розвитку 

регіону 

- вироблення управлінських дій 

щодо інтеграції регіональних 

галузевих програм у національній 

та світовій інноваційній системі; 

- удосконалення та подальший 

розвиток інноваційної 

інфраструктури в регіонах; 

- удосконалення спеціалізованих 

інститутів розвитку інноваційного 

підприємництва; 

- розроблення та узгодження 

національної та регіональних 

інноваційних стратегій 

- пошук нових організаційних форм 

інтеграції зусиль суб’єктів 

господарювання; 

- формування та розвиток 

інноваційної інфраструктури в 

регіонах; 

- виявлення «точок інноваційного 

росту»; 

- модернізація регіональної 

регуляторної політики розвитку 

інноваційного підприємництва; 

- формування дієвої регіональної 

інноваційної стратегії 

Тип розвитку Випереджувальний Наздоганяльний 

 

Бачення інноваційного розвитку регіону є орієнтиром до бажаного і 

можливого майбутнього сценарію, в якому регіон планує згодом опинитись. 

Формування майбутнього бачення інноваційного розвитку передбачає 

визначення перспектив розвитку, які узгоджені спільно усіма стейкхолдерами. 

Зважаючи на тему нашого дослідження, бачення доцільно формувати на основі 
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пізнаванності регіону через налагоджений випуск регіональних інноваційних 

продуктів. Бачення відіграє ключову роль у розробці регіональної інноваційної 

стратегії розвитку та є основою для формування стратегічних цілей 

інноваційного регіонального розвитку. 

Зміст вибору стратегічних цілей інноваційного розвитку регіонів є певною 

мірою унікальним для кожного регіону та характеризується своєю специфічною 

формою, на яку впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища 

та здійснюють стримуючий або підтримуючий ефект. Визначення стратегічних 

цілей – один з основних компонентів формування стратегічної платформи 

інноваційного розвитку регіонів, яке передує вибору оптимальних стратегій 

інноваційного розвитку. Відповідно до нашого дослідження, основними 

стратегічними цілями є: підвищення рівня конкурентоспроможності 

регіональних інноваційних продуктів (для регіонів лідерів) та створення 

сприятливого інституційного середовища для розвитку інноваційного 

підприємництва (для регіонів-аутсайдерів). 

Вибір регіональних стратегії інноваційного розвитку, з врахуванням 

територіальних особливостей такого розвитку та рівня розвитку інноваційного 

підприємництва, вказує на визначення різних стратегій для регіонів-лідерів, а 

також для регіонів-аутсайдерів. 

Так, стратегія інноваційного прориву може забезпечити економічне 

зростання регіону, на основі інноваційного оновлення структури економіки та 

активного і раціональне використання власного науково-технічного потенціалу, 

систематичній підтримці конкурентоспроможного та доброчесного 

інноваційного підприємницького середовища. У цьому випадку 

вдосконалюється, стимулюється конкуренція інноваційних суб’єктів 

підприємництва регіону; створюються передумови інноваційного прориву. 

Дана стратегія сприяє інтенсивному розвитку інноваційного процесу та більш 

інтенсивному впровадженню інноваційних технологій. Зазначене вимагає 

підвищення рівня інноваційної конкурентоспроможності регіону, що в свою 
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чергу призводить до структурної модернізації  інноваційного підприємництва у 

напрямі інтенсивного розвитку. 

Стратегія нарощування інноваційних можливостей заснована на 

використанні власного науково-технічного і виробничого потенціалу регіону, в 

результаті чого в промисловості освоюються високі технології і поступово 

нарощується випуск нової конкурентоспроможної продукції. Також, стратегія 

нарощення свідчить про доцільність пошуку нових можливостей інноваційного 

розвитку регіону та ґрунтується на формуванні сприятливого середовища для 

підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва. 

Послідовна реалізація регіональної інноваційної стратегії, зорієнтованої на 

розвиток інноваційного підприємництва, дасть змогу вирішити такі проблеми: 

 забезпечення економічного зростання регіонів; 

 захист від впливу деструктивних факторів інноваційного розвитку; 

 визначення конкурентних переваг інноваційного підприємництва 

регіонів; 

 виявлення стратегічних галузей економіки в регіонах та їх ефективний 

розвиток; 

 створення сприятливих умов для розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, 

 виробництво якісних регіональних інноваційних продуктів, 

 підвищення ролі підприємницьких знань, інноваційних ідей, освіти та 

науки; 

 розвиток соціально відповідального бізнесу в регіоні; 

 формування інноваційної культури. 

Ознаками регіональної інноваційної стратегії як напряму забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва в регіоні є: 

 структурованість та комплексність – врахування інтересів усіх 

стейкхолдерів регіону; 

 системність та націленість як на короткострокові, так і на довгострокові 

результати; 
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 визначення та узгодженість з основними цілями Державної стратегії 

регіонального розвитку на період 2021-2027 роки; Стратегії інноваційного 

розвитку України на період до 2030 року; Стратегії сталого розвитку Україна 

до 2030 року; 

 врегулювання та поєднання ринкової саморегуляції і державного 

управління. 

Крім того, дієва регіональна інноваційна стратегія базується на принципах, 

серед яких визначено наступні: 

 принцип стратегічної пріоритетності інноваційного підприємництва, 

відповідно до якого перевагу надають тим цілям, які можуть вирішити 

проблеми регіону; 

 принцип економічного зростання регіону передбачає пріоритет тих 

сфер, які є найбільш прибутковими та забезпечують значний підприємницький 

дохід; 

 принцип імплементації світових стандартів у інноваційну діяльність 

регіону в умовах підвищення рівня глобалізаційних процесів, що посилює 

інтеграцію інноваційних процесів; 

 принцип цілісності регіональної стратегії, поєднання національних та 

регіональних інтересів.  

Зважаючи на зазначене, доцільно виділити суб’єкти, що покликані 

забезпечувати реалізацію регіональної інноваційної стратегії, до таких суб’єктів 

на рівні регіону віднесемо: 

 регіональні органи виконавчої влади; 

 обласні державні адміністрації;  

 обласні ради; 

 районні, міські, селищні, сільські ради;  

 територіальні громади; 

 асоціації або інші об’єднання місцевих органів самоврядування;  

 агенції регіонального розвитку;  

http://chamber.kr.ua/index.php/chleni-tpp/100-ekonomichni-novini/1775-stratehiia-innovatsiinoho-rozvytku-ukrainy-na-period-do-2030-roku
http://chamber.kr.ua/index.php/chleni-tpp/100-ekonomichni-novini/1775-stratehiia-innovatsiinoho-rozvytku-ukrainy-na-period-do-2030-roku
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 громадські організації та інші добровільні об’єднання, що беруть участь 

у створенні та реалізації регіональної інноваційної політики. 

Враховуючи тему нашого дослідження, а також запропоновану стратегічну 

платформу інноваційного розвитку регіонів, формування регіональної 

інноваційної стратегії як напряму забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва має відбуватися за принципом «знизу-догори», тобто кожний 

регіон розробляє власну стратегію розвитку та чіткий план її реалізації. 

Регіональна інноваційна стратегія має передбачати: обґрунтоване визначення 

видів економічної діяльності з вираженим типом спеціалізації конкретних 

регіонів; спрямованість наукових, дослідницьких та інноваційних досліджень 

на розвиток та раціональне використання наявного потенціалу інноваційного 

підприємництва; підвищення рівня конкурентних переваг регіону щодо 

виробництва інноваційної продукції. 

Під дефініцією «процес підприємницького відкриття» розуміємо процес 

виявлення сильних сторін регіону, в межах науково-дослідної, технологічної та 

інноваційної сфери, оскільки регіональні суб’єкти підприємницької діяльності 

володіють у повній мірі знаннями та інформацією щодо специфіки процесу 

інноваційного виробництва в регіоні. В даному випадку, підприємницькі знання 

полягають у ефективному поєднані науково-дослідної, технологічної та 

інноваційної сфери, з актуальними знаннями про регіональний, національний та 

міжнародний інноваційний ринок (потенціал ринку, його конкуренти та вплив 

чинників на процес розвитку інноваційного напрямку підприємницької 

діяльності в регіоні [133]. Зазначене формує спільне бачення інноваційних 

можливостей розвитку інноваційного підприємництва регіону.  

Таким чином, регіональна інноваційна стратегія передбачає ряд 

структурних змін, що зумовлені такими процесами: 

 формування нової діяльності на основі переходу від старої, заснований 

на комунікаційній діяльності стейкхолдерів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону та процесах, що формують інформаційну платформу 

для інноваційної діяльності; 
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 модернізація, як процес технічного та технологічного вдосконалення 

існуючих галузей виробництва регіону, шляхом застосування ключових 

інноваційних технологій, з метою підвищення рівня їх ефективності; 

 передача підприємницьких знань та диверсифікації виробництва між 

існуючою та інноваційною галуззю економіки регіону; 

 заснування та реалізація нових видів діяльності, шляхом поєднання 

науково-дослідних рішень з підприємницькою діяльністю регіону. 

Основними інструментами реалізації регіональної інноваційної стратегії є:  

 план заходів щодо реалізації зазначеної стратегії;  

 програми та проекти регіонального розвитку інновацій;  

 інші стратегії регіонального розвитку;  

 заходи з реалізації стратегій регіонального розвитку;  

 договори, що мають на меті регіональний інноваційний розвиток;  

 державні програми сприяння транскордонного співробітництва;  

 державні програми соціально-економічного розвитку регіону;  

 державні програми розвитку певних територій. 

Забезпечення реалізації регіональної інноваційної стратегії здійснюють: 

фонди регіонального розвитку, міжнародні донори та суб’єкти підприємницької 

діяльності регіону. Фінанси державного фонду регіонального розвитку 

спрямовуються на здійснення заходів щодо реалізації регіональних стратегій 

розвитку, виконання програм регіонального розвитку, угод щодо регіонального 

розвитку та програм розвитку окремих територій [134]. Також, можливі кошти, 

залучені з міжнародних донорських організацій, спрямованих на розвиток 

інноваційного підприємництва конкретного регіону, шляхом реалізації 

грантових програм. Фінансами реалізації регіональної інноваційної стратегії є 

власні кошти підприємств, шляхом реалізації інноваційних проектів на рівні 

регіону, застосовуючи як інструмент, державно-приватне партнерство. 

Уніфікована матриця побудови регіональної інноваційної стратегії як 

напряму забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону 

представлено на рис. 3.6.  
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Рис.  3.6. Уніфікована матриця побудови регіональної інноваційної стратегії як напряму забезпечення розвитку інноваційного 
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Запропонована матриця формування регіональних інноваційних стратегій 

може застосовуватись для всіх типів інноваційного розвитку регіонів, проте, 

доцільно зважати на ресурсний та інституційно-інфраструктурний потенціал 

регіонів. Ефективною регіональна інноваційна стратегія буде тоді, коли вона 

буде враховувати територіальні особливості регіонів. Варто також зазначити, 

що процес підприємницького відкриття буде відбуватись по-різному в різних 

регіонах (регіонах-лідерах та регіонах-аутсайдерах). 

Для підвищення рівня привабливості регіону регіональна інноваційна 

стратегія має враховувати соціальні, культурні та інституційні аспекти 

регіонального розвитку. Успішна інноваційна стратегія враховує сторони 

попиту, наприклад, державно-приватне партнерство [135]. 

Для ефективної реалізації регіональної інноваційної стратегії в регіоні 

мають відбуватись певні дії. Так, алгоритм дій регіону зазначеного процесу 

такий: 

 поширення інформації про формування проекту регіональної 

інноваційної стратегії чи програм розвитку через засоби масової інформації, з 

метою збору пропозицій від стейкхолдерів; 

 формування регіональних робочих груп (з залученням усіх типів 

стейкхолдерів) для систематизації пропозицій; 

 забезпечення середовища для розроблення проектів регіональних 

інноваційних програм розвитку, з урахуванням пропозицій робочих груп; 

 забезпечення громадського обговорення проектів регіональних 

інноваційних стратегій та програм розвитку; 

 офіційне оприлюднення звітів про результати розгляду пропозицій до 

проектів регіональних інноваційних  стратегій та програм розвитку. 

Таким чином, діяльність у сфері інноваційного підприємництва, зазвичай 

спрямована на впровадження: результатів дослідницької та інноваційної 

діяльності в роботі інноваційно-активних підприємств регіону; формування 

високого рівня інноваційної культури регіону; загальне сприяння інноваціям та 
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інноваційному розвитку підприємництва, а також удосконалення системи 

інноваційного підприємництва регіону. 

Регіональна інноваційна стратегія, в свою чергу, має передбачати 

застосування таких важелів впливу, які стимулюють розвиток інноваційного 

підприємництва в регіоні, а саме: 

 поліпшення інституційних умов функціонування інноваційного 

підприємництва, створення сприятливого середовища для започаткування і 

ведення інноваційної підприємницької діяльності на рівні регіону; 

 застосування ефективних важелів захисту прав власності та 

доброчесності при веденні інноваційної підприємницької діяльності в регіоні; 

 зменшення рівня тінізації підприємницької діяльності в регіоні. 

 поліпшення та спрощення доступу інформації щодо підтримки 

інноваційної діяльності в регіоні з боку міжнародних фінансових організацій та 

інституцій; 

 створення та підтримка об’єктів інфраструктури сприяння інноваційного 

підприємництва; 

 розвиток регіональної інфраструктури підтримки інноваційного  

підприємництва; 

 підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері інноваційного 

підприємництва. 

Ефективна реалізація регіональних інноваційних стратегій та програм 

розвитку передбачає наявність відповідних ресурсів та стимулів в регіоні. 

Відповідні управлінські рішення щодо вибору інноваційних стратегій розвитку 

регіону мають базуватись на врахуванні факторів, які пов’язані з 

особливостями та специфікою регіонального розвитку, середовища 

інноваційного підприємництва регіону, індикаторів його інвестиційної 

привабливості.  
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3.3. Інституційне забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону 

 

Важливість поглибленого аналізу інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону зумовлена формуванням у межах 

регіонів специфіки інноваційного розвитку. Враховуючи специфіку 

регіонального аспекту (географічне розміщення, ресурсне забезпечення тощо), 

доцільно розглядати не лише вплив на розвиток інноваційного підприємництва 

нормативної бази, законодавства, систем права, але й регіональних звичаїв, 

традицій, інноваційної культури, історичного досвіду у сфері інноваційного 

підприємництва. 

Інституційне забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіону визначає конкурентоспроможність самого регіону. Механізми, які в 

умовах сьогодення застосовуються для вирішення проблем розвитку 

інноваційного забезпечення не є достатньо ефективними через відсутність 

системного підходу при формуванні регіональної інноваційного стратегії, а 

також недосконалості інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіонів. 

Положення інституціональної теорії ґрунтуються на економічних 

категоріях: «інститут», «інституція». Інституціоналізм є глобальним явищем, 

яке швидко та динамічно  розвивається, поширюється та має значення в 

наукових колах [135]. Стан інституційного середовища визначає спроможність 

економічної системи країни (регіону, території) здійснювати ефективну 

господарську діяльність, бути повноцінним суб’єктом економічних відносин, 

забезпечувати сприятливе середовище ведення бізнесу, що набуває 

актуальності в умовах реалізації інтеграційних прагнень [136]. Зважаючи на 

тему нашого дослідження, інституційне забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва розглядаємо у контексті стимулювання розвитку інновацій 

суб’єктами господарювання на рівні регіону. 
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Таким чином, інституційне забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону, розуміємо як сукупність інституцій, норм, правил, 

стандартів, стратегій та програм, що забезпечують наявність організаційних, 

економічних та інших умов ведення підприємницької діяльності в регіоні на 

засадах інновацій та є важливим елементом розвитку територій. 

Інституційне забезпечення є ключовим елементом розвитку та передбачає 

різновекторні чинники впливу. Регіони держави є інституційними структурами 

розвитку регіонів, що регулюють та забезпечують інноваційний розвиток 

підприємництва. Існуючі проблеми переоснащення суб’єктів підприємництва 

більшості галузей на інноваційний тип розвитку, залежить від кількісних та 

якісних показників інституційного забезпечення такого розвитку [137]. 

Погоджуємося з думкою Сорочак О.З., що модернізація – це прискорений 

розвиток країни, узгоджений виключно зверху і ніяка «невидима рука ринку» 

нездатна реалізувати реструктуризацію, яка у свою чергу, проводиться в 

окремих секторах економіки, що стають основними рушіями прогресу; завжди 

торкає інтереси окремих сторін, посилюючи протиріччя між класами і 

соціальними групами на рівні регіону [138]. Відтак, розвиток інноваційного 

підприємництва регіону залежить від самих регіонів та формування відповідної 

інституційної платформи. 

Проведений аналіз стану та розвитку інноваційного підприємництва в 

розрізі регіонів, засвідчив диспропорційний його розвиток, несформованість 

інституційного забезпечення такого розвитку, зменшення кількості 

фундаментальних та прикладних досліджень, кількості наукових та науково-

дослідних установ, а також наукових та науково-педагогічних працівників. 

Регіональні диспропорції розвитку пов’язують з недосконалістю та 

обмеженістю інструментів урахування економічних інтересів суб’єктів 

інституціонального середовища в регіоні [139; 140; 141]. Європейський досвід 

інституційного забезпечення розвитку інноваційного підприємництва показує, 

що регіональні відмінності проявляються і в економіці регіонів ЄС. Ліквідація 

такої асиметрії в ЄС розглядається через створення можливостей для розвитку 
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власного інноваційного потенціалу та реалізації стратегії соціального і 

економічного згуртовування в регіоні [142], зазначене є вкрай актуальним для 

більшості регіонів. 

Для інституційного забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

важливим є кадрове забезпечення. Проте, чисельність працівників наукової 

сфери практично у всіх регіонах України щороку зменшується. Зважаючи на 

тему дослідження, важливим  є якість професійно-технічної освіти, як базової 

ланки розвитку підприємництва загалом. Проте, стан матеріально-технічної 

бази та якість підготовки фахівців в більшості регіонів України значно відстає 

від сучасних міжнародних норм та стандартів. Так наприклад, у Сполучених 

штатах Америки система вищої освіти, що орієнтована на масову підготовку 

інженерів дозволила наздогнати країни Європи у технологічних і наукових 

досягненнях. В Японії та Республіки Кореї була запроваджена та реалізована 

така сама модель розвитку [143]. В нашому випадку, регіони із значною 

концентрацією закладів вищої та професійно-технічної освіти мають значні 

переваги щодо економічного зростання регіонально розвитку територій. Ряд 

вчених довело кореляційну залежність між кількістю установ та організацій 

вищої освіти і чисельністю професорсько-викладацького складу в регіонах та 

обсягами валового регіонального продукту [144]. 

Аналіз кращих практик інституційного забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону засвідчив дієвість досліджуваних 

процесів, за умови різносторонньої та повної  підтримки місцевих органів 

влади, яка в основному проявляється фінансовому та організаційному 

напрямках, а саме оренди на вигідних умовах будівель, виділені ділянок для 

інноваційно-активних суб’єктів господарювання в регіоні. Вагомими 

недоліками сучасної української інноваційної інфраструктури є: її неповна 

функціональність, вибірковість в охопленні ланок інноваційного процесу, 

відсутність венчурних фондів, недостатню підтримка винахідників, 

нераціональне використання потенціалу більшості вищих навчальних закладів в 

регіонах країни [145]. 
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Систематизація інституційного забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону представлено на рис. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Інституційно-організаційна структура забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону 
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Так, система інституцій розвитку інноваційного підприємництва включає 

ряд регламентуючих інституцій на загальнодержавному рівні, основними з яких 

є: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерство розвитку громад та територій України, Національна 

академія наук України, Національна академія наук України, Міністерство 

освіти та науки України, Національний інститут стратегічних досліджень та 

Державний комітет України з питань наук, інновацій та інформатизації. На 

рівні регіональному рівні визначимо формальні (обласні державні адміністрації, 

обласні ради, міські ради, територіальні громади) та неформальні (регіональні 

центри інноваційного розвитку, бізнес-асоціації та альянси, кластерні 

утворення, інші громадські організації тощо) інституції [146]. 

В структурі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України утворений Департамент розвитку сфери інтелектуальної 

власності, який виконує функції реорганізованої Державної служби 

інтелектуальної власності. Основними функціями зазначеного департаменту є: 

здійснення експертизи заявок на  право інтелектуальної власності, підготовка та 

видача відповідних авторських свідоцтв та патентів; реєстрація об’єктів права 

інтелектуальної власності, угоди та договори про передачу власних прав, 

ліцензійні договори і формування системи реєстрів; розгляд питань, 

пов’язаними з аналізом та контролем дотриманням права інтелектуальної 

власності суб’єктами діяльності; формування пропозицій щодо вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення у сфері інтелектуальних прав [147]. 

Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів 

забезпечує формування та реалізацію державної промислової політики на рівні 

регіону, визначення пріоритетних напрямів регіонального розвитку 

промисловості, науково-технічного потенціалу промислового сектору 

економіки та вдосконалення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання функціонування промислового сектору економіки на рівні 

регіону [148]. 
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У складі Національної Академії наук України діють Науково-

організаційний відділ Президії НАН України та спеціалізовані секції і відділи 

НАН України, які здійснюють експертизу науково-дослідних проектів 

фундаментального та прикладного спрямування. 

З 2018 року в Україні починає працювати Фонд підтримки інновацій та 

стартапів з бюджетом близько 50 млн грн. [149]. Також, в Україні створена і діє 

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (з 2019 року), яка свої 

зусилля спрямовує на промоцію регіональних можливостей та залучення усіх 

можливих інвестиційно-інноваційних та кредитних ресурсів з метою 

фінансування українських проектів та підвищення рівня економічного 

зростання регіонів країни. 

На даний час, Міністерство освіти та науки України виконує два основних 

завдання, які покликані стимулювати розвиток інновацій в регіонах (створення 

нової та дієвої Стратегії інноваційного розвитку регіонів, формування нового 

проектів закону України «Про підтримку інновацій», а також закону України 

«Про трансфер технологій»). З 2018 р., згідно протоколу щодо розподілу 

повноважень у сфері інноваційного розвитку Міністерством освіти і науки 

України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, МОН України має на меті  створити інноваційне 

середовище в закладах освіти, а інша установа – забезпечити умови для 

комерціалізації винаходів. Проте, незважаючи на всі ці кроки, українські 

інновації поки що існують здебільшого на папері або «іммігрують» разом із 

винахідниками за кордон. При цьому, намагання профінансувати науку не 

призводять до бажаного ефекту, у тому числі через те, що процес капіталізації в 

цій сфері відсутній [150; 152]. 

Варто зазначити, що відповідно до даних заключного звіту незалежного 

європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій, 

Міністерство освіти та науки України відповідає в повній мірі за успішну 

реалізацію програми «Горизонт 2020». Крім того, в Україні запроваджено 



164 

діяльність мережі Національних контактних пунктів та  контактних пунктів в 

рамках Регіональної програми «Горизонт 2020». Діяльність останніх передбачена 

у всіх  регіонах, де можливе впровадження інноваційних проектів на усіх 

можливих ієрархічних рівнях (громада, місто, район, регіон тощо). Деякі  регіони 

мають власні управління та департаменти, які відповідають за питання інновацій, 

в Україні функціонує понад 1000 підприємницьких організацій, що займаються 

науково-дослідницькою діяльністю. Найбільше таких організацій функціонують у 

таких містах: Києві, Харкові, Львові та Дніпрі [143]. Чітко не визначені 

компетенції обласних рад, представницьких органів місцевого самоврядування 

щодо забезпечення інноваційного розвитку регіонів та розвитку інноваційного 

підприємництва. Сьогодні немає єдиної інституції, яка стратегічно виконувала 

б функцію розвитку інноваційний підприємництва. Спостерігається 

дублювання функцій та відсутність ефективної співпраці та координації. 

Аналіз регіональних стратегій та програм розвитку засвідчує лише 

часткове відображення інноваційної складової, як фактору економічного 

зростання регіону та розвитку інноваційного підприємництва. До основних 

документів для регіонального розвитку інноваційного підприємництва 

віднесемо: державну стратегію регіонального розвитку України на період 2021-

2027 рр; затверджений план заходів з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку України; діючі стратегії регіонального розвитку; 

затверджені плани заходів для успішної реалізації діючих стратегій 

регіонального розвитку; інвестиційні програми розвитку регіонів.  

Інституційне забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіонів України потребує удосконалення та характеризується недосконалістю, 

безсистемністю, бюрократичністю та фрагментарністю. Більшість норм, правил 

та законів розвитку інноваційного підприємництва не супроводжуються 

необхідними нормативними документами та методичними рекомендаціями з 

розроблення регіональних інноваційних стратегій розвитку та програм і 

проектів з їх реалізації. Систематизація розвитку нормативно-правового 

забезпечення інноваційного підприємництва подано в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка розвитку нормативно-правового забезпечення  

інноваційного підприємництва 

Рік Назва Зміст 

1995 
Закон України «Про 

наукову і науково-технічну 
експертизу» 

Інноваційні програми підлягають обов’язковій державній 
експертизі (обов’язковим учасником експертизи є центральний 
орган виконавчої влади) 

1996 Конституція України 
Кожен громадянин країни має право на має право наукову та 
технічну творчість, захист інтелектуальної власності 

1999 
Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

Визначено роль місцевих державних адміністрацій у процесі 
забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку 
малого бізнесу на основі інноваційної діяльності, розвитку науки і 
техніки, створенні територіальних інноваційних технопарків 

2001 
Закон України «Про 
пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» 

Систематизовано напрями  формування та реалізації пріоритетів  
розвитку науки та техніки в Україні 

2002 
Закон України «Про 

інноваційну діяльність» 
Визначено засади державного регулювання інноваційної 
діяльності в Україні 

2003 

Закон України «Про 
пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в 
Україні» 

Визначено особливості правового регулювання інноваційної 
діяльності 

2004 

Закон України «Про 
загальнодержавну 

комплексну програму 
розвитку високих 

наукоємних технологій» 

Визначено засади комплексну програму розвитку високих 
наукоємних технологій 

2005 
Закон України «Про 

стимулювання розвитку 
регіонів» 

Визначено засади державної регіональної політики розвитку 
регіонів і подолання їх депресивності 

2006 
Закон України «Про державне 

регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій» 

Визначено засади державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій 

2007 
Закон України «Про 

науковий парк «Київська 
політехніка» 

Встановлює правила розвитку у сфері трансферу технологій 

2009 
Закон України «Про 

наукові парки» 

Регламентується порядок створення та функціонування наукових 
парків в Україні, їх мета функції, а також особливості їх 
державної підтримки 

2010 Бюджетний кодекс України 
Зафіксовано пріоритетне значення завдань інноваційного 
розвитку економіки 

2012 

Закон України «Про 
розвиток та державну 
підтримку малого та 

середнього підприємництва 
в Україні» 

Визначено, що стимулювання інвестиційної та інноваційної 
активності суб’єктів малого і середнього підприємництва є метою 
державної політики у сфері розвитку малого і середнього 
підприємництва в Україні 

2015 
Закон України «Про 
наукову та науково-
технічну діяльність» 

Визначено правовий статус, реєстр наукових установ, яким 
надається підтримка держави 

2017 

Перелік питань розвитку 
критичних технологій у сфері 

виробництва озброєння та 
військової техніки» 

Визначено критерії формування критичної маси в розвитку 
критичних технологій 

2020 

Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації 

стратегії розвитку сфери 
інноваційної діяльності на 

2020-2022 роки 

Передбачено створення екосистеми, яка дозволяє інноваторам 
створювати та впроваджувати (комерціалізувати) власні розробки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2017-%D1%80
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Незважаючи на значну кількість нормативно-правових актів та активну 

увагу міжнародних організацій до розвитку інноваційного підприємництва, 

інноваційний розвиток регіонів з боку держави, переважно ігнорується. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», процеси 

регулювання інноваційної діяльності державою впроваджуються в напрямі 

пошуку та стимулювання пріоритетів інноваційної діяльності на рівні регіону; 

розробка та впровадження державних, галузевих, регіональних і локальних 

інноваційних програм розвитку; формування нормативно-правової платформи 

та організаційно-економічних механізмів регулювання інноваційної діяльності 

в регіоні; захисту інтересів та прав суб’єктів інноваційної діяльності регіону; 

економічної підтримки виконання інноваційних проектів регіонального 

розвитку; розвиток комерційних банків та інших фінансово-кредитних 

інституцій, що здійснюють кредитування процесу виконання інноваційних 

проектів регіону; підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури; встановлення норм пільгового оподаткування суб’єктів 

господарювання в напрямі інноваційної діяльності [28; 35]. 

Законодавством передбачено різні типи підтримки для інноваційного 

підприємництва. Так, інструменти фінансової, податкової підтримки 

інноваційної діяльності, передбачені в Закону України «Про інноваційну 

діяльність», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків»  тощо. Проте, сьогодні ці види підтримки не діють або 

діють у обмеженому обсязі. 

Недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, з одного боку, цілком закономірно 

позначається на системі загальнодержавних та регіональних інституцій, що 

здійснюють управління зазначеним процесом, а, з іншого – ними й обумовлена. 

На нашу думку, нормативно-правове забезпечення доцільно 

систематизувати за ознакою спрямування дії. Так, пропонуємо нормативно-

правові документи розвитку інноваційного підприємництва регіону поділити на 



167 

дві групи: загальні – що поряд з інноваційним підприємництвом, регулюють 

відносини в інших сферах діяльності, спеціалізовані – які регулюють розвиток 

інноваційного підприємництва в регіоні  (таблиця 3.5). 

Таблиця 3.5 

Систематизація нормативно-правового забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону 

Загальні Спеціалізовані 

Бюджетний кодекс України; 

Податковий кодекс України; 

Господарський кодекс України; 

Закони України:  

- «Про захист економічної конкуренції» 

- «Про зовнішньоекономічну діяльність»,  

- «Про національну програму 

інформатизації», 

-  «Про стандартизацію»,  

- «Про підтвердження відповідності» 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

заходи щодо поетапного запровадження в 

Україні вимог директив Європейського 

Союзу, санітарних, екологічних, 

ветеринарних, фітосанітарних норм та 

міжнародних і європейських стандартів»; 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні». 

 

Конституція України;  

Цивільний кодекс;  

Закони України:  

- «Про інноваційну діяльність»,  

- «Про інвестиційну діяльність»,  

- «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»,  

- «Про наукові парки»,  

- «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків»,  

- «Про індустріальні парки»,  

- «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки»,  

- «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні»,  

- «Про науково-технічну інформацію»,  

- «Про державне регулювання діяльності у 

сферi трансферу технологій» 

- «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» 

 

Вказані групи нормативно-правового забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіону може слугувати основою для формування регіональних 

програми розвитку інноваційного підприємництва. 

Зважаючи на аналіз нормативно-правового забезпечення, вважаємо за 

доцільне ключовим в розвитку інноваційного підприємництва вважати 

формування та впровадження програм реалізації спільних наукових досліджень 

і розробок у важливих галузях виробництва на рівні регіону. 

Також, доцільно посилити державно-приватне партнерство, створивши 

інноваційні фонди (венчурні фонди) та раціоналізувати використання 

державних і приватних фінансових ресурсів. 
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Вважаємо за доцільне, з метою підвищення рівня інформаційного 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону впровадити 

спеціалізовані платформи про центри колективного користування обладнанням, 

коворкінг-центри, проекти, спрямовані на розвиток науково-технічної культури 

та освіти суспільства, ідеї, потреби і технології, що створюються в економіці 

регіону, результати та особливості регіонального розвитку інноваційного 

підприємництва. 

Таким чином, незважаючи на значну кількість документів нормативно-

правового забезпечення та ряд практичних заходів, більшість регіоні країни 

щороку втрачають свій науковий потенціал, українські новації у вигляді 

інноваційних продуктів та послуг переважно лишаються ідеями або разом із 

винахідниками мігрують за кордон. Стан комерціалізації фундаментальних та 

прикладних досліджень є досить низьким, впровадження інновацій у 

виробництво бажає кращого, за рівнем інноваційності українська промислова 

діяльність значно відстає за своїми показниками від аналогічних показників 

Європейського союзу. Так, за показником відносної частки хай-тек-продукції в 

експорті Україна значно відстає від країн ЄС (у чотири-вісім разів), а за 

показниками енергоефективності наша країна відстає у десять разів. Варто 

зазначити, що Україна не займає високих позицій за більшістю показників у 

міжнародних рейтингах інноваційності. Так, кількісні показники діяльності 

інноваційних підприємств є доволі низькими та знижуються з року у рік і 

становлять в середньому 17 % від промислових. Питома вага виробництва та 

реалізації інноваційних продуктів та послуг сягає 16 %, а реальне та ефективне 

впровадження інновацій характерне меншій половині підприємств, що мають 

статус інноваційних в регіонах країни. Ключовими джерелами фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності підприємств на рівні регіону,  

залишаються особисті кошти, а також кошти державного і місцевих бюджетів 

та складають 3-4 % від реальної потреби  [150; 151]. Зважаючи на зазначене, 

пропонуємо на інституційному рівні переформатувати діючі інституції в 
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напрямку підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону та 

врахування інтересів стейкхолдерів. 

При формуванні алгоритму модернізації інституцій ключовим 

структурним елементом такого процесу є інтереси усіх стейкхолдерів регіону– 

зацікавлених сторін у ефективному розвитку інноваційного підприємництва 

регіону [152]. Зважаючи на визначену структуру таких стейкхолдерів у 

параграфі 3.1 дослідження, вважаємо за доцільне врахувати інтереси таких 

суб’єктів: 

 інтереси територіальних громад регіону, які зацікавлені в появі нових 

можливостей щодо економічного зростання регіону, шляхом ведення 

інноваційної діяльності, що в результаті підвищить рівень зайнятості, особливо 

в сільських або в депресивних районах регіону за рахунок створення нових 

робочих місць у інноваційному підприємництві, що вплине на стан та якість 

соціальної інфраструктури регіону, збільшить надходження до бюджету; 

розвине інфраструктуру, і як результат підвищить конкурентні позиції регіону; 

 інтереси малих і середніх підприємств, які зацікавлені у формуванні 

стабільного інноваційного розвитку, наявності реального доступу до основних 

об’єктів інтелектуальної власності, геоінформаційних технологій, виробничої 

бази, інституційної інфраструктури, налагодження ефективних, стратегічних 

зв’язків з активними учасниками технопарку; зниження рівня собівартості 

вироблених інноваційних продуктів та послуг, у зв’язку з територіальною 

локалізацією суб’єктів інноваційної діяльності, наповнення кадрового ринку 

висококваліфікованими фахівцями; 

 інтереси міжнародних суб’єктів інноваційного підприємництва, 

потенційних замовників та споживачів українських інноваційних продуктів та 

послуг, які зацікавлені в скорочені власних поточних витрат виробничого 

процесу та можливості купувати порівняно недорогі українські інноваційні 

продукти та послуги. 

 інтереси регламентуючих суб’єктів розвитку інноваційного 

підприємства, які зацікавлені в консолідації наявних ресурсів на стратегічних 
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напрямах розвитку регіону, економії капітальних витрат через звільнення від 

непрофільних виробництв, оптимізації системи управління регіону через 

налагодження прискореного процесу прийняття рішень. 

 інтереси закладів наукової та освітньої діяльності, які безпосередньо 

зацікавлені в комерціалізації власних результатів наукових досліджень, 

посилені практичної спрямованості підготовки фахівців та зв’язку науки і 

виробництва, просуванні нових технологій, зростання знань і кваліфікації 

населення шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а 

також формуванні інноваційної культури усіх суб’єктів інноваційного 

підприємництва. 

Таким чином, враховуючи передовий досвід регіонів, слід зазначити 

доцільність комплексного та системного впровадження заходів щодо розвитку 

інноваційного підприємництва регіону усіма дотичними інституціями та 

стейкхолдерами. Так, необхідність комплексної реалізації заходів щодо 

стимулювання розвитку досліджуваного типу діяльності та підтримки 

інноваційно активних суб’єктів регіону доведено результатами проведених 

аналітичних досліджень. Формуючи регіональні інноваційні стратегії та 

програми розвитку інноваційного підприємництва важливо визначити 

компетенцію та функціональні обов’язки усіх інституційних ланок, що беруть 

участь у розробці зазначених програмних документів та забезпечують 

виконання таких програми, з метою координації.  

Фрагментарне законодавче забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва загалом і інноваційних продуктів, зокрема створює правову 

невизначеність суб’єктів господарювання та має своїм наслідком відсутність 

чітко окреслених меж здійснення інноваційної господарської діяльності. 
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Висновки до розділу 3 

1. Доведено, що ефективний розвиток інноваційного підприємництва є 

основною умовою економічного зростання регіонів. Наявні інституції, загалом 

передбачають розвиток інноваційного підприємництва регіонів країни та  

формування відповідного середовище в регіоні. Рівень та здатність до 

впровадження інновацій є одним з основних факторів конкурентоспроможності 

регіонів. Проте, більшість регіонів мають низький рівень інноваційного 

розвитку. До основних перешкод розвитку інноваційного підприємництва в 

регіонах віднесено: нестачу фахівців, недостатність інформації про ринкові 

перспективи запропонованої ідеї та знання, недосконалість або відсутність 

налагоджених комунікацій між науковцями і представниками бізнесу, які є 

основними стейкхолдерами, недосконалість, а подекуди відсутність 

інноваційної інфраструктури регіону. Так, з метою підвищення рівня 

інноваційного розвитку регіонів, схвалено Стратегію розвитку сфери 

інноваційної діяльності до 2030 року, яка спрямована на впровадження 

інновацій саме на рівні регіону.  

2. Визначено та деталізовано пріоритети розвитку інноваційного 

підприємництва регіону до яких віднесено: формування та реалізація 

конкурентоспроможних регіональних інноваційних продуктів; підвищення 

рівня якості інституційної інфраструктури регіону; удосконалення 

інформаційного забезпечення інноваційних процесів регіону; забезпечення 

якісної підготовки фахівців сфери інноваційного підприємництва регіону; 

стимулювання регіональних суб’єктів господарювання до забезпечення 

інноваційної активності. 

3. Сформовано організаційно-економічний механізм розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, який пропонується розглядати як 

комплекс економічних, організаційних і правових заходів, що забезпечують 

ефективне використання ресурсного потенціалу регіону, реалізацію потенціалу 

всіх суб’єктів інноваційного підприємництва та збалансування інтересів усіх 

стейкхолдерів регіону в процесі їх інноваційного розвитку. Обґрунтовано, що 
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організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва 

регіону складається із методів, інструментів, принципів та важелів 

організаційно-економічного та правового характеру, які у сукупності 

забезпечують ефективне використання ресурсного потенціалу регіону, 

реалізацію потенціалу та збалансування інтересів усіх стейкхолдерів в процесі 

забезпечення розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

4. Проведемо аналіз та систематизацію основних стейкхолдерів розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. Доведено, що зацікавленими сторонами 

в розвитку інноваційного підприємництва на рівні регіону є органи 

територіального управління (органи місцевого самоврядування, асоціації 

органів місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, сектори 

Державної регуляторної служби, регіональні інноваційні агенції, регіональні 

центри зайнятості, регіональні виробничі об’єднання), суб’єкти інноваційного 

підприємництва (інноваційний бізнес, стартапи, швидкозростаючі компанії, 

нові суб’єкти господарювання, підприємства сфери науково-технічної 

інформації, підприємства, що займаються  аутсорсингом тощо), територіальні 

громади (громадське суспільство, громадські організації, асоціації 

регіонального розвитку, профспілки, центри суспільного розвитку тощо), 

інвестори (держава, регіональні банки, фонди інноваційного розвитку, фонди 

приватних інвесторів, венчурні фонди, грантові донори, регіональні центри з 

інвестицій та розвитку тощо), інститути знань (науково-дослідні установи, 

наукові інститути, заклади вищої освіти, центри трансферу технологій, 

технопарки, інноваційні бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні кластери 

тощо), міжнародні стейкхолдери (міжнародна наукова спільнота, міжнародні 

експерти галузей виробництва, міжнародні споживачі інноваційних продуктів 

та послуг тощо).  

5. Сформовано уніфіковану матрицю побудови регіональної інноваційної 

стратегії як напряму забезпечення розвитку інноваційного підприємництва 

регіону, що може застосовуватись для всіх типів інноваційного розвитку 

регіонів. Розроблено підхід до формування регіональної інноваційної стратегії, 
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який враховує територіальні та секторальні особливості регіону, інтереси 

стейкхолдерів та націлений на визначенні бажаних траєкторій розвитку 

інноваційного підприємництва в регіоні, що дозволяє сформувати стратегічні 

пріоритети розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

6. Визначено, що інституційне забезпечення розвитку інноваційного 

підприємництва регіонів України потребує удосконалення та характеризується 

недосконалістю, безсистемністю, бюрократичністю та фрагментарністю. 

Більшість норм, правил та законів розвитку інноваційного підприємництва не 

супроводжуються необхідними підзаконними актами, нормативними, 

розпорядчими документами та методичними рекомендаціями з розроблення 

регіональних інноваційних стратегій розвитку та програм і проектів з їх 

реалізації. Доведено доцільність модернізації регіональних інституцій в 

напрямі врахування інтересів усіх стейкхолдерів розвитку інноваційного 

підприємництва регіону. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено нове вирішення наукового завдання – 

розробка теоретико-методичних положень та науково-практичних 

рекомендацій щодо підвищення рівня розвитку інноваційного підприємництва 

регіону. На основі отриманих результатів дослідження сформульовано наступні 

висновки: 

1. Визначено сутність поняття «інноваційне підприємництво регіону» як 

трьохвекторний простір, що поєднує у собі: стадії генерування інноваційного 

продукту (фундаментальні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, 

створення інноваційного продукту, споживання), форми інтеграції науки та 

виробництва, а також кількісні та якісні характеристики регіонального розвитку 

як критерії оцінки отриманого підприємницького доходу. 

2. Систематизовано чинники розвитку інноваційного підприємництва 

регіону за ознаками: середовищем (ендогенні, екзогенні), функціональною 

сферою (інституційні, правові, економічні, соціальні, технологічні); якістю 

впливу (стимулюючі, деструктивні); часом (ретроспективні, поточні, 

перспективні); способом впливу (структурні, елементні). Запропонований 

підхід до класифікації чинників дозволяє виявити найбільш значимі з точки 

зору впливу на розвиток інноваційного підприємництва регіону.  

3. Запропоновано авторський підхід до розгляду основних аспектів 

інноваційного підприємництва регіону з врахуванням стадій інноваційного 

процесу (фундаментальні дослідження, комерціалізація ідеї, прикладна 

розробка, інноваційний продукт, споживання), складових інноваційного 

підприємництва (наука, виробництво), критеріїв його оцінки (кількість та 

якість), що дозволяє визначати пріоритетні області розвитку інноваційного 

підприємництва і систематизувати вектори вдосконалення організаційно-

економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

4. Розроблено методичний підхід до аналізу та оцінки регіональних 

особливостей розвитку інноваційного підприємництва, з врахуванням таких 

напрямів, як: оцінка стадій розвитку інноваційного підприємництва регіону 
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(прикладні дослідження, комерціалізація, прикладна розробка, інноваційний 

продукт); оцінка форм інтеграції інноваційного підприємництва регіону (наука, 

виробництво); оцінка підприємницького доходу (дохід отриманий від реалізації 

інноваційної продукції, що характеризує інноваційність регіонального 

розвитку). Запропонований підхід дозволяє виявити регіони-лідери та регіони-

аутсайдери за рівнем розвитку інноваційного підприємництва, та, на цій основі, 

розробити організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку 

інноваційного підприємництва регіону.  

5. Проведено аналіз та оцінку регіональних особливостей розвитку 

інноваційного підприємництва, серед яких виділено наступні: відсутність 

тісного зв’язку між рівнем промислового розвитку регіону та рівнем їх 

інноваційної активності; значна диференціація показників за рівнем розвитку 

інноваційного підприємництва; зниження інноваційної активності підприємств 

промислових комплексів більшості регіонів держави; практично в усіх регіонах 

переважає дифузія інновацій; питома вага інноваційної продукції в 

регіональному випуску промислової продукції не перевищувала 5%, що 

свідчить про низький технологічний рівень промислових комплексів регіонів. 

Проведено ранжування регіонів України за рівнем розвитку інноваційного 

підприємництва, в результаті чого виявлено регіони-лідери та регіони-

аутсайдери. 

6. Запропоновано організаційно-економічний механізм розвитку 

інноваційного підприємництва регіону, в основі якого лежить процес 

формування сприятливого інституційного середовища для усіх стейкхолдерів 

та система взаємодії між ними на принципах інноваційної культури ведення 

інноваційного підприємництва.  

7. Розроблено підхід до формування дієвої регіональної інноваційної 

стратегії, який враховує територіальні та секторальні особливості регіону, 

інтереси стейкхолдерів та націлений на визначенні бажаних траєкторій 

розвитку інноваційного підприємництва в регіоні. Сформовано уніфіковану 

матрицю побудови регіональної інноваційної стратегії як напряму забезпечення 
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розвитку інноваційного підприємництва регіону, що базується на 

цілеспрямованому поєднанні стратегічних та оперативних цілей, а також 

способів інноваційного розвитку регіону, передбачає підвищення рівня його 

конкурентоспроможності шляхом формування сприятливого інституційного 

середовища для усіх стейкхолдерів на основі впровадження інноваційної 

культури. Доведено, що застосування запропонованої матриці дасть змогу 

сформувати ефективні стратегічні пріоритети розвитку інноваційного 

підприємництва регіону.  

8. Систематизовано інституційно-організаційну структуру забезпечення 

розвитку інноваційного підприємництва регіону. Виділено дві групи 

інституцій: загальні – які поряд з інноваційним підприємництвом, регулюють 

відносини в інших сферах діяльності, спеціалізовані – регулюють розвиток 

інноваційного підприємництва в регіоні. Запропоновано переформатувати 

діючі інституції в напрямку підвищення рівня розвитку інноваційного 

підприємництва регіону та враховувати інтереси усіх визначених груп 

стейкхолдерів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

1. Позиція України в рейтинг країн світу за індексом глобальної 

конкурентоспроможності у 2017-2018 URL: 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-

indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2 (дата звернення: 09.12.2020). 

2. Україна у цифрах 2017. Статистичний збірник / за редакцією 

І.Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 241 с.  

3. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності. 

Київ: Знання України, 2004. 404 с. 

4. Горфинкель В.Я., Попадюк Т.Г. Инновационное предпринимательство: 

учебник и практикум для бакалаврата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. 523 с. 

5. Мішенін С.В. , Балацький Є.О., Дутченко О.М. Економіка підприємства: 

навчальний посібник / за заг. ред. Є. Мішеніна та Є. Балацького. Суми: Дитса 

плюс, 2015. 336 с. 

6. Гаєвська Л.М. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. 

Глобальні та національні проблеми економіки : наук. журнал. 2017. № 15. 

С. 192-196.  

7. Смоленюк А.П. Розвиток інноваційного підприємництва в 

агропромисловому виробництві: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / 

ННЦ Ін-т аграр. економіки. Київ: 2010. 20 с. 

8. Рудь Н.Т. Роль інноваційних стратегій у підвищенні інноваційного 

потенціалу регіону. Економіка. Управління. Інновації. 2010. №2. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_37 (дата звернення: 08.12.2020). 

9. Сіренко Н.М., Мельник О.І. Інноваційне підприємництво як складова 

стратегії розвитку аграрного сектора економіки. Миколаївський національний 

аграрний університет URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf (дата 

звернення: 01.12.2020). 

10. Право та інновації. Інноваційне підприємництво як складова 

економічного зростання URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_1/9.pdf (дата 

звернення 05.01.2021). 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2010_2_37
https://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf
http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_1/9.pdf


178 

11. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми 

розвитку. Монографія.  Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. 397 с.  

12. Ткаченко Т.П., Тульчинський Р.В. Розвиток інноваційного 

підприємництва в Україні. Економічний вісник НТУУ КПІ. 2010. №7. С. 223–229. 

URL: http://economy.kpi.ua/files/files/40_kpi_2010_7.pdf (дата звернення: 

10.01.2021). 

13. Ковальська Л.Л., Таран С.Ф. Інноваційне підприємництво регіону: 

сутність та характеристика. Економічний форум. 2019. №3. С.61–67.  

14. Черваньов Д. М., Жилінська  О. І., Петровський М. В. 

Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. / за ред. 

Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.  

15. Прилуцька І.А. Розвиток інноваційного підприємництва як чинник 

забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Інвестиції: 

практика та досвід. №9. 2013. С. 117–120. 

16. Ляшенко В.І., Тульку Я.І. Мале інноваційне підприємництво як об’єкт 

державної інноваційної політики. Економічні інновації. Вип. 59. 2015.                

С. 219–227. 

17. Управління інноваційними процесами в регіонах. Монографія / за наук. 

ред. проф. М.А. Козоріз, проф. Т.С. Смовженко. Львів: ЛБІ НБУ, 2006. 263 с. 

18. Хопкинсон Л. Поддержка инновации на уровне регионов и 

муниципалитетов. Руководство для государственных служащих. 

Великобритания: International Business. 65 с. URL: 

http://www.uiis.com.ua/files/Hopkinson.pdf (дата звернення: 20.12.2020). 

19. Ковальська Л.Л., Таран С.Ф. Стадії та особливості розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. Економічні науки: зб. наук. праць 

Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна 

економіка». Вип. 16 (63). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 33–43. 

20. Кривовязюк І.В. Інноваційна економіка: навчальний посібник. Київ: 

Кондор-Видавництво, 2016. 384 с. 

http://economy.kpi.ua/files/files/40_kpi_2010_7.pdf


179 

21. Kryvovyazyuk I.V., Volynchuk Y.V., Pushkarchuk I.M. The dominance of 

technological regimes in the countries of innovative economy. Economics, 

Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. Agenda 

Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015. P. 79–82. 

22. Федорова Ю.В. Перспективи інноваційного розвитку України: 

технологічні уклади. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. 

№1. С.123–126. 

23. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. Виробничий потенціал регіону: 

методика оцінки та механізми нарощення: монографія. Луцьк: ЛДТУ, 2003. 242 с. 

24. Ковальська Л.Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми 

її підвищення: монографія. Луцьк: ЛДТУ, 2007. 385 с. 

25. Господарський кодекс України зі змінами № 2672-VIII від 17.01.2019 р. 

URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 15.11.2020). 

26. Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О. Інноваційна діяльність в 

Україні: монографія. Київ: УкрІНТЕІ, 2007. 144 с. 

27. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 06.12.2020 р. 

№ 586-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (дата звернення: 20.01.2021). 

28. Про інноваційну діяльність: Закон України від 05.12.2012 р. № 40-IV. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 20.01.2021). 

29. Бубенко П. Т. Конспект лекцій з курсу «Інноваційний розвиток 

підприємства» П. Т. Бубенко, М. С. Владимирова. Харків: ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2016. 138 с. 

30. Доценко О.Ю. Рівень інноваційного розвитку регіонів України та 

фактори, які його формують. Економічний вісник НГУ, 2010. №4. С. 25–35. 

31. Таран С. Ф. Чинники розвитку інноваційного підприємництва регіону. 

Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 46–51. 

32. Ермолина Л.В. Методические основы обеспечения стратегической 

эффективности развития промышленного предприятия (на примере 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2672-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text


180 

предприятий авиационной промышленности): дис. … канд. эконом. наук: 

08.00.05 / Самарский госсударственный экономический университет. Самара, 

2015. 157 с. 

33. Бурых К.М. Инструменты государственного стимулирования 

инновационной деятельности в развитых странах: США и ЕС. Вестник 

Сибирского государсвенного аэрокосмического университета имени. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-gosudarstvennogo-stimulirovaniya-

innovatsionnoy-deyatelnosti-v-razvityh-stranah-ssha-i-es (дата звернення: 

05.11.2020). 

34. Гук О.В., Мельник А.В. Фактори впливу на інноваційну діяльність 

підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 квітня 2020 р.). С. 164–165. 

URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201200/0 (дата звернення: 

27.01.2021). 

35. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон 

України від 05.12.2012 р. № 3715-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 

URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text (дата звернення: 20.01.2021). 

36. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих 

наукоємних технологій: Закон України від 09.04.2004 р. № 1676-IV. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041676.html (дата звернення: 

10.01.2021). 

37. Про наукові парки: Закон України від 01.02.2020 р. № 1563-VI. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text (дата звернення: 10.01.2021). 

38. Микитюк П.П. Інноваційний розвиток підприємства. Тернопіль: 

Принтер Інформ, 2015. 224 с. 

39. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: 

Закон України від 05.12.2012 р. № 991-XIV. Відомості Верховної Ради України 

http://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-gosudarstvennogo-stimulirovaniya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-razvityh-stranah-ssha-i-es
http://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-gosudarstvennogo-stimulirovaniya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-razvityh-stranah-ssha-i-es
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041676.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text


181 

(ВВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text (дата звернення: 

10.11.2020). 

40. Геєць В.М., Гриценко А.М. Економіка і суспільство: непізнані грані 

взаємовпливу. Економіка України. 2015. № 3. С. 4–24. 

41. Рейтинг інноваційності країн ЄС – Innovation Union Scoreboard-2013. 

URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (дата 

звернення: 20.12.2020). 

42. Бажал Ю.М. Інноваційне підприємництво: креативність, 

комерціалізація, екосистема : навч. посібник. Київ: Пульсари, 2015. 278 с. 

43. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний 

менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навчальний 

посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 448 с. 

44. Стан інноваційної діяльності та діяльності трансферу технологій в 

Україні у 2018 році : аналітична довідка / Міністерство освіти і науки України, 

Український  інститут  науково-технічної експертизи та інформації. Київ, 2019. 

45. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь. Національна академія 

наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук / за заг. ред. В. М. Гейця. 

Київ , 2015. 336 с. 

46. Гриньов Б.В. Інноваційна та науково-технічна сфера України. Київ: 

НТУУ Політехніка, 2012. 87 с. 

47. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. 

Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний 

варіант (проект від 19.10.2011). Київ: Фенікс, 2011. 76 с. 

48. Мельникова И. Стимулирование научно-инновационной деятельности: 

мировой опыт. Журнал международного права и международных отношений, 

2018, № 3. URL: http://evolutio.info/content/view/1728/232/ (дата звернення: 

19.01.2021). 

49. Таран С.Ф. Форми інноваційного підприємництва регіону: вектори 

національного та світового досвіду. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Innovaciyna_Ukraina2020.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Innovaciyna_Ukraina2020.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Innovaciyna_Ukraina2020.pdf
http://evolutio.info/content/view/1728/232/


182 

національного технічного університету. Серія Регіональна економіка. 

Вип.  17 (67). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 225–247.  

50. Ільчук Н. І., Парфентьєва І.О., Сунак П.О. Система фінансування 

інноваційної діяльності: джерела та перспективи розвитку. Збірник наукових 

праць Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та 

інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та 

науки». Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2017.  216 с. 

51. Goglio А. Policies to promote innovation in the Czech Republic. OECD 

Economics Department Working Papers. №498. July 2016. 

52. M. Henrekson and D. Johansson. Gazelles as job creators: a survey and 

interpretation of the evidence, Small Business Economics. 2015.  Р. 227–244. 

53. France 2025 – Diagnostic stratégique: dix défis pour la France. Secrétariat 

d’État chargé de la prospective, del’évaluation des politiques publiques et du 

développement de l’économie numérique.  2009. 

54. European Commission. Marie Curie Actions: country fact sheet: Ukraine. 

URL: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/fundedprojects/ 

statistics/non-eu/marie-curie-actions-country-fiche-ua_en.pdf (дата звернення: 

10.01.2021). 

55. Freeman C. Prometheus unbound. In: The Economics of innovation. Al 

Elgar reference collection. London: Edward Elgar Publishing Company, 1990. 

Р.487-500. 

56. Промислова власність. Показники діяльності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та Державного підприємства 

Український інститут інтелектуальної власності за 2018 рік / Державне 

підприємство Український інститут інтелектуальної власності. Київ, 2019. 

57. Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: 

вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна 

підтримка. Економіст. 2005. № 8. С. 45–49.  

58. Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної 

активності промисловості регіону. Економіст. 2006. № 3. С. 40–43.  

http://econpapers.repec.org/RAS/phe60.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/pjo125.htm
http://econpapers.repec.org/article/kapsbusec/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/fundedprojects/%20statistics/non-eu/marie-curie-actions-country-fiche-ua_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/fundedprojects/%20statistics/non-eu/marie-curie-actions-country-fiche-ua_en.pdf


183 

59. Казмірчук С. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, 

проблеми та перспективи. Галицький економічний вісник. Випуск 2 (136). 2010. 

№ 1(26). С. 25–35. 

60. Ковальська Л.Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку 

інноваційного підприємництва регіонів України. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2. С. 66–72. 

61.  Князь О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. 

Регіональна економіка. 2007. № 3. С. 219–227.  

62.  Мілевська Т.С. Оцінка інноваційної активності регіону. Бізнес Iнформ. 

2012. № 4. С. 104–107.  

63.  Мартьянов М. Вплив інноваційної активності регіонів на їх 

економічну динаміку. Вісник Тернопільського національного економічного 

університету. 2016. № 1. С. 54–63.  

64. Перелік національних контактних пунктів рамкової програми ЄС 

Горизонт 2020: затв. наказом МОН України від 13.03.2015 року № 285. URL: 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-04-17/3813/nmo-285-1.pdf (дата 

звернення: 14.03.2020). 

65. Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. 

Фінанси України. 2006. № 5. С. 142–148.  

66. Федулова Л.І. Дослідження методик оцінювання інноваційного 

потенціалу промислових підприємств. Держава та регіони. 2008. № 4. 

С. 234–240. 

67. Таран С.Ф. Методика аналізу та оцінки регіональних особливостей 

розвитку інноваційного підприємництва. Економіка та держава. 2021. № 1. 

С. 137–141. 

68.  Таран С.Ф. Аналіз розвитку інноваційного підприємництва регіонів 

держави. Actual trends of modern scientific research: матеріали VIII Міжнар. 

наук.-практ. дистанційної конф. (Мюнхен, Німеччина, 14 березня 2021 р.) 

С. 397–401. 



184 

69. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами 

економічної діяльності. Статистична інформація. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/plansite/2020/statinform2_2020.htm (дата звернення: 

04.01.2021). 

70.  Наукова та інноваційна діяльність України, 2018. Статистичний 

збірник. Державна служба статистики. Київ, 2019. С. 85. 

71. Таран С.Ф. Регіональні особливості розвитку інноваційного 

підприємництва. Priority directions of science and technology development: The 5 

th International scientific and practical conference, 24-26 January 2021. SPC Sci-

conf.com.ua. Kyiv, Ukraine. 2021. Р. 1637–1642. 

72. Таран С.Ф. Оцінка регіональних особливостей розвитку інноваційного 

підприємництва. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-

інвестиційних процесів в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Вінниця, 12 березня 2021 року). Вінниця: ВНТУ, 2021. С. 289–290. 

73. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики затверджений Кабінетом Міністрів України 

від 21 жовтня 2015 р. №856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-

%D0%BF#Text (дата звернення: 16.12.2020). 

74. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2019 рік. 

Міністерство розвитку громад та територій України. URL:  

https://minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rahional-na-

pilityka/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/rejtyngova-oczinka-za-

2019-rik-prezentazijni-materialy (дата звернення 15.01.2021). 

75.  Уманець Т.В., Лучакова О.В. Система індикаторів оцінки 

інноваційного розвитку: регіональний аспект. Вісник Національного 

університету Львівська політехніка. 2010. № 684: Проблеми економіки та 

управління. С. 260–268. 

76.  Лях I. I. Меюдичний підхід до комплексної оцінки інноваційного 

розвитку регіону. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2 (36). С. 169–178. 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rahional-na-pilityka/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentazijni-materialy
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rahional-na-pilityka/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentazijni-materialy
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rahional-na-pilityka/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentazijni-materialy
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rahional-na-pilityka/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/rejtyngova-oczinka-za-2019-rik-prezentazijni-materialy


185 

77. Іртищева І.О., Стегней М.І., Михайлов М.С. Методичні підходи до 

оцінки рівня інноваційного розвитку регіону. Економіка та суспільство. 2018. 

№ 16. С. 586–593.  

78. Лепетюха Н.В. Оцінювання інноваційної активності промислових 

підприємств регіонів України. Вісник Миколаївський національний університет 

імені В.О. Сухомлинського. Випуск 22. 2018. С. 432–436. 

79. Наукова та інноваційна діяльність України 2019. Статистичний 

збірник. Державна служба статистики. Київ, 2020. 100 с.  

80. Сіменко І.В. Проблеми формування аналітичної інформації щодо якості 

систем управління підприємствами: визначення аналітичного інструментарію. 

Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2010. № 3 (53). С. 237–241. 

81. Савченко С.М. Критичний аналіз наявного методичного 

інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Економіка 

та держава. 2020. № 7. С. 79–82.  

82. Баришполь Н.С., Бондаренко С.М. Підходи до оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5610 (дата звернення: 10.01.2021). 

83. Підвисоцький В. Г. Щодо визначення рейтингової оцінки 

конкурентоспроможності регіонів: Методичні матеріали. Київ: Леста, 2008. 

48 с. 

84.  Гудзь М. В. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної 

привабливості регіону. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1682 (дата звернення: 10.12.2020).  

85. Акулюшина М.О., Захарченко В.І. Визначення рівня інвестиційно-

інноваційної привабливості регіону. Економіка: реалії часу. 2012. №3–4(4-5). 

С. 157–166. 

86. Простота ведення бізнесу: ранжування регіонів сприяє поліпшенню 

клімату для МСП. URL:https://eu4business.eu/ek/success-stories/prostota-

vedennya-biznesu-ranzhuvannya-regioniv-spryyaye-polipshennyu-klimantu-dlya 

(дата звернення: 12.12.2020). 

http://www.eu4business.eu/ek/success-stories/prostota-vedennya-biznesu-ranzhuvannya-regioniv-spryyaye-polipshennyu-klimantu-dlya
http://www.eu4business.eu/ek/success-stories/prostota-vedennya-biznesu-ranzhuvannya-regioniv-spryyaye-polipshennyu-klimantu-dlya


186 

87.  Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 р. № 856. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 

16.01.2021). 

88. Методика розрахунку сумарного індексу інновацій. Державна служба 

статистики України. Київ, 2015. 17 с. 

89. Третяк Н.М. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні. 

Фінансовий простір. 2015. № 3 (11). С. 112–158. 

90. Таран С.Ф. Інноваційне підприємництво: сутність, характеристика та 

значення у регіональному розвитку. Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку науки та освіти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 

16–17 січня 2021 р.) : Львівський науковий форум, 2021. Ч. 4. C. 126–128. 

91. Чубукова О.Ю., Раллє Н. В. Складові інноваційної економіки – освіта, 

технологічні уклади, когнітивні технології. Науковий вісник Полісся. 2016.      

Вип. 3(7).  С. 130–133. 

92. Індустріальні парки в Україні від 27.08.2019 р. / Департамент залучення 

інвестицій; Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. URL: 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&id=6463d3ba-aa13-4e54-

8db0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini (дата звернення: 17.02.2020). 

93. Лотарєв А.Г. Організаційно-економічний механізм управління 

інноваційною діяльністю. Вісник національного університету цивільного 

захисту України. 2017. № 1 (6). С. 155–164. 

94. Парвина Т.Г. Суть організаційно#економічного механізму управління 

інноваційною діяльністю. URL: http://masters.donntu.edu.ua/2008/fem/parvina/ 

library/st1.htm (дата звернення: 10.01.2021). 

95. Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Стратегічний інноваційний розвиток 

підприємств: моделі та механізми: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 

136 с. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF#Text


187 

96. Коркуна О.І., Никига О.В., Підвальна О.Г. Інноваційний розвиток як 

напрям функціонування регіональних туристичних систем. Інноваційна 

економіка. 2020. №3-4. С. 98–104. 

97. Московченко А.А. Инновационно-информационный проект – 

инструмент экономического развития. Экономика и бізнес: позиция молодых 

ученых. URL: http://econ.asu.ru/lib/sborn/ecbus2006/index.html (дата звернення 

20.01.2021). 

98. Ілляшенко С.М. Проблеми управління інноваційним розвитком 

підприємств у транзитивній економіці: монографія. Суми: Університетська 

книга, 2005. 582 с. 

99. Бочарова Ю.Г. Інкрементальна та інтерактивна моделі реалізації 

стратегії розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної 

конкуренції Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. 2018.  Вип. 1(129).  

С. 138–143. 

100. Манжура О.В., Краус Н.М., Краус К.М. Діагностика впливу 

досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. 

Ефективна економіка. 2019. №2. URL: http:// 

economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення 25.12.2020). 

101. Стратегія розвитку інновацій в Україні. URL: 

http://slideshare.net/ukrinnovate/ss80531956 (дата звернення 19.12.2020). 

102. Алєксєєв І.В., Желізняк Р.Й., Мазур А.В. Міжнародна податкова 

конкуренція в сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств. 

Формування ринкової економіки в Україні. 2016. № 8 (182). С. 23–33. 

103. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации – новая форма 

ведения бизнеса в XXI веке. Москва: Добрая книга, 2005. 110 с. 

104. Садовська Г. Ф. Міжнародний досвід інтеграції знань в інноваційній 

діяльності. Економічний часопис-XXI. 2012. № 2. С. 11–13. 

105. Юринець З.В. Економіко-математична модель формування 

оптимальної стратегії виготовлення інноваційної продукції на підприємстві. 

http://www.econ.asu.ru/lib/sborn/ecbus2006/index.html


188 

Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2014. Вип. 31. Ч.2. С. 67. 

106. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Современные парадигмы 

промышленной политики и их реализация в Украине. Научный вестник ДГМА. 

2012. № 2 (10Е). С. 178–185. 

107. Крупка М.І., Ільїна О.К. Організаційно-правове забезпечення 

фінансування інноваційного розвитку економіки України Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». 2008. № 628. С. 11. URL: 

http://vlp.com.ua/files/25_25.pdf (дата звернення: 25.01.2021). 

108. Чевганова В.Я., Чичкало-Кондрацька І.Б. Методичні підходи до 

аналізу можливості відновлення платоспроможності підприємств. Актуальні 

проблеми економіки. 2003. №4 (22). С. 30–33. 

109. Юринець З.В., Макара О.В. Інноваційна політика як інструмент 

підвищення конкурентоспроможності економіки країни. Ефективна економіка. 

2016. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772 (дата 

звернення: 20.01.2021). 

110. Юринець З.В. Інноваційні стратегії в системі підвищення 

конкурентоспроможності економіки України: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03 

/ ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2017. 460 с.  

111. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в 

конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). Киев: 

Феникс, 2004. 560 с. 

112. Ковалев М., Шанко А. Развитие инновационного потенциала 

регионов Республики Беларусь. Вестник ассоциации белорусских банков. 

2007. №3. С. 13–33. 

113. Внукова Н.М. Активізація розширення доступу до засобів 

фінансування реалізації інноваційних проектів малого та середнього 

підприємництва. Право та інновації. 2020. № 2. С. 17–23. 

114. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

http://vlp.com.ua/files/25_25.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772


189 

інтернет-конференції / за ред. проф..Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 2020. 

210 с. 

115. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та 

підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с. 

116. Офіційний сайт SMART, 2020. URL: https:// smart-it.com/uk (дата 

звернення 16.01.2021). 

117. Кондрашов О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання 

інноваційної діяльності в промисловості України: дис. … канд. екон. наук: 

08.07.01 / Науково-дослідний економічний інститут. Київ, 2002. 213 с. 

118. Carlsson B. and Stankiewicz R. On the nature, function and composition of 

technological systems.  Journal of Evolutionary Economics. 1991. 1. Р. 115. 

119. Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C., Tоtdling F. Regional innovation 

policy for smallmedium enterprises, Cheltenham, UK and Lyme, US: Edward 

Elgar. 2003. 

120. Cooke P. Regional innovation systems: Competitive regulation in the New 

Europe. Geoforum. 1992. Р. 365–382. 

121. Sabel C. Experimental regionalism and the dilemmas of regional economic 

policy in Europe, Paris, OECD. 1995. 

122. Scott A. Regional motors of the global economy, Futures. 1996. Р. 391–

411. 

123. Lundvall B, Borras S. The globalizing Learning Economy: Implication for 

Innovation Policy, Targeted Socio-Economic Studies, DG XII, Commission of the 

European Union, Luxembourg. 1997. 

124. Брикова І. В. Ключові фактори формування інноваційних 

конкурентних переваг національних регіонів в умовах становлення економіки 

знань. Економіка: проблеми теорії та практики. 2007. Вип. 233. С. 941–959. 

125. Шульгіна Л.М., Юхименко В. В. Сучасні концепції стратегічного 

управління інноваційним розвитком підприємства. Маркетинг і менеджмент 

інновацій. 2011. № 3. Т. 2. URL: http: //mmi.fem. sumdu. edu.ua (дата звернення: 

10.01.2021). 



190 

126. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної 

стратегії держави: монографія. Київ : НІСД, 2009. 336 с. 

127. Гончарова В.Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для 

формування інтелектуально-інноваційного простору суб’єктів господарювання. 

Економіка та держава. 2020. № 7. С. 105–109. 

128. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки 

України та її регіонів: монографія / [Кривов’язюк І.В., Бондарук Х.В., 

Волинчук Ю.В. та ін.] / за заг. ред. Кривов’язюка І. В. Київ: Кондор, 2020. 170 с. 

129. Тюха І.В., Кузнєцова В.А. Проблеми інноваційної діяльності і Україні 

та на вітчизняних підприємствах. Електронний журнал. Ефективна економіка. 

2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4545 (дата 

звернення 25.12.2020). 

130. Валюх А.Н. Створення організаційної моделі управління системою 

регіональної інноваційної діяльності. Вісник Українського державного 

університету водного господарства та природокористування. Економіка. 

Рівне: НУВГП. 2003. Вип. 1. С. 23. 

131. Князевич А. Формування і функціонування інноваційної 

інфраструктури України: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2016. 272 с. 

132. Martin B. Technology foresight in a rapidly globalizing economy. 

International Practice in Technology Foresight, UNIDO. Vienna, 2002. Р. 14–17. 

133. Керівництво зі стратегії досліджень та інновацій для смарт 

спеціалізації неофіційна адаптована скорочена версія. URL: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-

skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf (дата звернення 10.01.2021). 

134. Кравець Н.І. Законодавство про інноваційну діяльність: проблемні 

аспекти. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 29-30 березня 

2017 р.). Київ: КНЕУ, 2017. С. 140–142. 

135. Полегенька М.А. Особливості інноваційної діяльності в 

агропромислових підприємствах України. АГРОСВІТ.  № 6. 2017. С. 50–54. 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf


191 

136. Саліхова О.Б., Шелудько Н.М. Інституційні та фінансові механізми 

стимулювання технологічних інновацій у промисловості: досвід Франції, уроки 

для України. Економіка промисловості. 2020. № 2. С. 5–26. 

137. Баштанник В. Інноваційні механізми державного управління 

регіональним розвитком. Державне управління та місцеве самоврядування. 

2012. Вип. 4/15. С. 87–94 

138. Сорочак О. З., Квак С. А. Матрична модель вибору 

інноваційноінвестиційної стратегії промислових підприємств. Детермінанти 

соціальноекономічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень 

: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. 

Чернігів: ЧНТУ, 2018 р. 500 с. 

139. Шуміло І.А. Проблеми нормативно-правового забезпечення 

регіональної інноваційної політики. Форум права. 2008. № 3. С. 45. 

140. Архієреєв С.І., Дерід І.О. Взаємозв’язок розвитку регіональної 

інноваційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів, та інноваційної 

інфраструктури. Приклад регіону Емілія-Романья. Вісник СумДУ. 2009. № 1. 

228 с. URL: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_1_09/09asipre.pdf 

(дата звернення: 10.01.2021). 

141. Слепокуров А.С. Инновационное развитие региона: проблемы и 

перспективы. Инновации. 2007. № 8. 118 с. 

142. Аналітика Deloitte: Глобальні тренди роздрібної торгівлі на 2020 рік. 

URL: https://rau.ua/novyni/deloitte-globalni-trendy-2020-rik/ (дата звернення: 

20.01.2021). 

143. Заключний звіт незалежного європейського аудиту національної 

системи досліджень та інновацій України. URL: http://h2020.com.ua/uk/page/4 

(дата звернення: 20.01.2021). 

144. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental 

Development. Frascati Manual. Paris: OECD Publications, 2002. 110 p. 

http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_1_09/09asipre.pdf
http://h2020.com.ua/uk/page/4


192 

145. Ситник В. Про завдання наукових установ Академії щодо активізації 

трансферу інновацій у агропромислове виробництво. Економіка АПК. 2006. 

№ 11. С. 18. 

146. Танклевська Н.С., Кирилов Ю.Є., Зайцева О.І. Управління 

усвідомленими адаптивними організаціями в умовах соціально-економічних 

трансформацій та фінансової турбулентності. Науковий вісник Полісся. 

Чернігів: ЧНТУ. 2017. № 4 (12). С. 36–39. 

147. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 

Офіційний сайт. URL: https://me.gov.ua (дата звернення: 10.01.2021). 

148. Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. 

Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97–103. 

149. Український Фонд Стартапів URL: https://usf.com.ua/ukrainskij-

fondstartapiv (дата звернення: 25.12.2020). 

150. Писаренко Т.В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері 

трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка. Київ : 

УкрІНТЕІ, 2018. 98 с. 

151. Бессонова М.А. Диагностика управленческих решений в системе 

управления. Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2012. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru›2012/06/1163 (дата звернення: 19.12.2020). 

152. Гринькевич О.С., Квак С.А. Моніторинг інноваційної діяльності в 

системі аналітичної підтримки розвитку промислових підприємств в Україні. 

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація: зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конференції (м. Київ, 26 березня 

2020 р.). Київ, 2020. С. 150–154. 

  

https://www.me.gov.ua/


193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 
  



194 

ДОДАТОК А 

Огляд окремих існуючих методичних підходів до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіону 

Автор Виділення ознаки Суть методики Розрахункова формула Недоліки методики Позитиви методики 

1 2 3 4 5 6 

Дениcюк В.  

[1, 2] 

Обсяги 

реалізованої 

інноваційної 

продукції та 

обсяги 

фінансування 

інноваційної 

діяльності 

Методика побудована на 

визначенні щорічної питомої 

ваги регіону за напрямами 

інноваційної діяльності, 

включаючи фінансування та 

реалізацію інноваційної 

продукції у результатах 

інноваційної діяльності та 

виробництва в регіоні. 

 

стідінновфін

прінновреал

відек
Q

Q
K




..

...

..

, 

де Кек.від. – коефіцієнт економічної віддачі 

фінансування інноваційної діяльності регіону; 

Qреал.іннов.прод. – обсяги реалізованої інноваційної 

продукції, грн.; 

Qфін.іннов.д-сті – обсяги фінансування інноваційної 

діяльності, грн. 

Цей коефіцієнт показує, скільки гривень 

реалізованої інноваційної продукції припадає на 

гривню фінансування інноваційної діяльності. 

Досить вузьким є 

вибір оціночних 

параметрів 

Оцінка 

ефективності 

результатів 

інноваційної 

діяльності. 

Князь О. [3] 

Частота та 

ефективність 

реалізації 

підприємством 

інновацій, 

готовність 

працівників 

підприємства до 

інновацій 

Інтегрування часткових 

показників інноваційного 

потенціалу підприємства 

регіону у комплексний 

показник шляхом застосування 

коефіцієнтів вагомості 

часткових показників. 

PІПП=UCE*K10+Gp+K12, 

де PІПП – рівень інноваційного потенціалу; 

UСE – узагальнюючий показник частоти і 

ефективності реалізації підприєм-ствами 

інновацій; Gp – показник готовності працівників 

підприємства до змін; К10 – коефіцієнт вагомості 

узагальненого показника частоти і ефективності 

реалізації підприємством інновацій; К11 – 

коефіцієнт вагомості показника, який 

характеризує інноваційний потенціал 

підприємства; 

К12 – коефіцієнт вагомості показника готовності 

працівників підприємства до змін. 

Застосування 

коефіцієнтів вагомості, 

що є суб’єктивним 

моментом в оцінці. 

Дає змогу провести 

комплексну оцінку 

інноваційного 

потенціалу 
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Чабан В. 

[4] 

Фінансові 

показники 

Зосереджена увага на аналізі 

фінансових показників, що  дає 

змогу оцінити достатність 

джерел для покриття запасів і 

витрат, що виступають базою 

для класифікації фінансово-

економічної позиції 

підприємства за станом його 

фінансової стійкості 

Для визначення інноваційного потенціалу 

використовують тривимірний показник:  

S = {S1(x1); S2(x2); S,(x3)},  

де х1 = ±ОЗвл; х2 - ±ОЗвлд; х3 =±ОЗ; 

ОЗвл — власні оборотні засоби; 

ОЗвлд – власні оборотні кошти та довгострокові 

кредити; 

Функцію S (х) визначають так: 

S (х) = 1, якщо х 0; 

S (х) = 0, якщо х<0.  

Розглядається лише 

один структурний 

елемент інноваційного 

потенціалу 

Дає можливість 

проаналізувати 

фінансову стійкість 

підприємств 

регіону до 

інноваційного 

розвитку 

Федулова Л. [5] 

Показники оцінки 

інноваційного 

потенціалу 

підприємств 

регіону 

Метод інтегральної оцінки 

полягає в тому, що потрібна 

група індикаторів, які в 

сукупності з тим чи іншим 

ступенем повноти відображали 

б як кількісну сторону, тобто 

масштаби різного роду ресурсів, 

так і якісну, яка свідчить про 

ефективність  використання 

ресурсів, що є в наявності 

n
n kkkkI *...** 321

, 

де nkkkk ,,, 321 – часткові індекси інноваційної 

активності регіону; 

n – кількість показників, що досліджуються. 

Застосування 

експертної оцінки 

вагомості показників, 

що є суб’єктивним 

моментом в оцінці 

Інтегральний 

показник синтезує в 

собі весь вплив 

включених у 

дослідження 

показників і 

коефіцієнтів; 

зводить проблему 

оцінювання 

інноваційного 

потенціалу 

підприємства до 

одного кількісного 

значення 

Рудь Н.Т. 

[6] 

Показники оцінки 

інноваційного 

процесу у регіоні 

Оцінка складових 

інноваційного процесу. 

Виявлення диспропорцій 

інноваційного розвитку 

територіальних утворень 

Інноваційний індекс регіону: 

𝑆𝐼𝐼 =
∑ 𝐼𝑛

𝑠=1

𝑛
 , 

де І – показник інноваційного індикатора; 

n – кількість підсистем, що входять в інноваційний 

індекс регіону. 

Оцінка інноваційного потенціалу: 

In = 1 - SII  

- Дозволяє провести 

оцінку стадій 

інноваційного 

процесу у регіоні 
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Мілевська Т. 

[7] 

Комплексна 

інтегральна 

оцінка 

інноваційного 

потенціалу 

регіону за 

складовими його 

елементами 

Інноваційний потенціал 

регіону представляє не просто 

суму складових його 

елементів, а їх комплекс, що 

перебуває в складному і 

багатогранному взаємозв'язку 

Інноваційний потенціал регіону: 

де НП – науковий потенціал регіону;  

КП – кадровий потенціал регіону;  

ТП – технічний потенціал регіону;  

ФЕП – фінансово-економічний потенціал 

регіону;  

ІКС – інформаційно-комунікаційний потенціал 

регіону.  

Відсутність 

підприємницької 

складової оцінки 

інноваційного 

потенціалу регіону 

Охоплює всі основні  

потенціали і 

складові 

інноваційного 

потенціалу регіону; 

комплексна оцінка 

інноваційного 

потенціалу регіону 

Мартьянов М.  

[8] 

Показник оцінки 

інноваційної 

активності 

регіону  

Наявність взаємозв’язків 

між показниками, що 

характеризують інноваційну 

активність підприємств 

регіонів 

України та їх економічну 

активність загалом 

Модель панельних даних з фіксованими 

ефектами: 

yit = ai + bXit + mit + eit , (1) 

де yit – залежна змінна у періоді t для i-го об’єкта 

(у нашому випадку для і-го 

регіону); 

Xit – вектор незалежних змінних (регресорів) у 

періоді t для i-го об’єкта; 

ai – значення перетину, що є фіксованим для 

кожного із об’єктів; 

b – вектор невідомих параметрів за незалежних 

змінних. При цьому припускається, що ефект від 

зміни Х є однаковим для всіх i у кожному періоді 

t; 

mit – індивідуальні ефекти; 

eit – збурення, що визначають вплив на залежну 

змінну усіх неврахованих у 

моделі факторів. 

Відсутність 

підприємницької 

складової оцінки 

інноваційної 

активності регіону 

Широкий арсенал 

показників, які 

характеризують 

інноваційну 

активність регіону 

Казмірчук С.  

[9] 

Використання 

системи 

показників, що 

характеризують 

інноваційний 

розвиток регіону 

Оцінка інноваційного 

розвитку регіону як 

фактора прискореного 

розвитку його економіки  

- Відсутність 

комплексної оцінки 

інноваційної розвитку 

Розгалужена 

система показників 

оцінки 

інноваційного 

розвитку 
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Додаток Б 

Система показників оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіону  

Напрями оцінки  

(група показників) 

Показники  

1.Оцінка стадій розвитку інноваційного підприємництва регіону 

1.1. Фундаментальні 

дослідження 

Чисельність фахівців, що виконують наукові та науково-технічні 

роботи, чисельність фахівців вищої кваліфікації, підготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів, винахідницька активність 

працівників, зайнятих в економіці 

1.2. Комерціалізація Чисельність організацій, які виконують наукові та науково-

технічні роботи, кількість виконуваних наукових та науково-

технічних робіт, кількість підприємств, що виконували роботи зі 

створення і використання об’єктів промислової власності та 

раціоналізаторських пропозицій, обсяг наукових та науково-

технічних робіт, виконаних власними силами наукових 

організацій, кількість промислових підприємств, що 

впроваджували інновації, кількість інноваційно активних 

підприємств 

1.3. Прикладна розробка Обсяг витрат на інноваційну діяльність, впроваджено нових 

технологічних процесів на промислових підприємствах, освоєно 

виробництво інноваційних видів продукції на промислових 

підприємствах 

1.4. Інноваційний продукт Обсяг реалізованої інноваційної продукції, реалізація 

інноваційної продукції за межами України, кількість охоронних 

документів  (ліцензій, патентів тощо) 

2.Оцінка складових інноваційного підприємництва регіону 

2.1. Наука Чисельність докторантів та аспірантів, що виконують науково-

дослідні роботи, чисельність студентів вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації, чисельність докторів та 

кандидатів наук, зайнятих в економіці України 

2.2. Виробництво Основні засоби організацій, які займаються науково-технічною 

діяльністю 

3.Оцінка 

підприємницького доходу 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами підприємництва, 

фінансовий результат до оподаткування, прибуток, 

рентабельність 
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Додаток В 

Аналіз та оцінка інноваційного підприємництва регіонів держави 

Регіони 

Кількість працівників, 

задіяних у виконанні 

наукових досліджень і 

розробок 

Чисельність 

організацій, які 

здійснювали 

наукові розробки і 

дослідження 

Фінансування внутрішніх витрат на 

виконання наукових досліджень 

Кількість аспірантів, 

що виконують 

науково-дослідні 

роботи 

Кількість 

докторантів, що 

виконують 

науково-дослідні 

роботи 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Вінницька 484 704 627 19 20 22 26912,9 39473,3 44803,0 679  683 599 29  26 22 

Волинська 188 258 314 10 10 9 13838,9 13604,1 18414,9 388  330 279 17  15 11 

Дніпропетровська 9604 9675 8954 58 58 54 1366037,9 1843750,8 2261934,6 1380  1313 1299 76  64 66 

Донецька 2134 217 238 20 15 18 165773,6 18902,8 13244,9 339  274 254 24  18 19 

Житомирська 266 368 410 9 9 9 16085,4 21360,5 28098,6 287  244 224 21  17 18 

Закарпатська 617 678 562 10 9 8 38851,1 46430,0 55241,8 314  359 425 9  17 20 

Запорізька 4194 4203 4216 26 30 31 500291,5 712401,9 914062,4 890  848 909 77  100 81 

Івано-

Франківська 
402 524 580 18 17 17 16746,7 20325,8 28051,2 549  505 488 25  35 39 

Київська 2199 1833 1805 26 28 30 194165,8 274177,9 299219,3 388  347 356 22  24 25 

Кіровоградська 441 480 503 15 15 15 57286,7 74614,5 75619,7 176  169 126 10  10 10 

Луганська 319 369 350 17 14 15 27323,9 23577,7 29332,4 381  290 243 32  29 25 

Львівська 4274 4648 4680 68 73 75 272127,6 264845,5 365997,1 2445  2182 2041 133  151 133 

Миколаївська 2212 2150 2268 25 25 26 299326,7 392583,5 349345,2 236  205 174 20  25 21 

Одеська 3066 3384 3003 49 47 48 201741,9 237456,8 270263 2035  1738 1674 92  79 83 

Полтавська 951 1302 1181 20 21 22 42574,5 55845,0 65967,7 561  498 497 24  30 28 

Рівненська 190 327 378 12 11 11 9317,2 9327,1 13723,8 281  274 269 8 6 7 

Сумська 1801 2857 2081 15 16 16 121238,0 129682,3 160696,5 592  524 596 32 32 30 

Тернопільська 221 383 361 11 13 13 10680,2 14052,4 19200,1 439  392 455 24 27 31 

Харківська 17127 16474 14851 166 160 149 1920618,1 2063160,8 2399423,8 3420  3198 3168 225  220 212 

Херсонська 574 683 732 16 20 21 33610,4 48804,6 73601,9 324  391 364 25 29 30 

Хмельницька 175 321 380 8 8 8 15564,1 12959,2 17510,0 394  390 411 26 27 24 

Черкаська 871 780 705 20 20 20 99478,3 118405,2 97350,6 403  360 346 37 34 29 

Чернівецька 545 837 809 20 19 18 45436,6 61275,9 68333,9 268  224 205 29 26 18 

Чернігівська 665 723 699 15 15 14 50885,2 41902,0 44296,3 208  196 203 7 15 20 

м.Київ 48078 43734 43587 305 299 294 5455976,3 4991777,9 5665559,7 11110  10029 9181 797  736 644 
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Додаток Г 

Аналіз та оцінка інноваційного підприємництва регіонів держави 

Регіони  

Кількість підприємств, 

що займаються 

інноваційною 

діяльністю 

Кількість 

впроваджених нових 

технологічних 

процесів 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 

Кількість 

впроваджених 

інноваційних видів 

продукції 

Патенти на винаходи 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Вінницька 22 23 24 26 22 15 192387,0 454738,6 69 63 52 25  34 30 

Волинська 11 14 17 13 12 8 383598,6 66820,5 8 8 7 4 9 8 

Дніпропетровська 43 47 51 77 89 107 1145528,3 297806,2 150 110 84 161  135 132 

Донецька 17 19 22 20 45 69 4591841,2 3301952,6 153 134 101 72  30 40 

Житомирська 27 25 23 20 17 13 372263,7 155944,9 13 16 20 13 14 8 

Закарпатська 11 12 12 7 7 7 583169,7 358075,8 9 9 8 33 25 14 

Запорізька 45 44 42 124 134 142 3162297,1 4041214,5 397 365 319 42  38 45 

Івано-Франківська 23 25 28 50 45 23 241973,4 105412,0 117 115 109 24  19 30 

Київська 43 41 37 39 39 38 618814,9 770553,1 97 110 116 38  42 42 

Кіровоградська 22 23 24 19 17 16 354667,9 405582,7 51 44 36 9 5 5 

Луганська 7 7 7 21 18 4 373174,1 13130,9 14 13 11 24  9 7 

Львівська 61 55 48 49 45 41 1193855,9 763079,4 251 225 247 71  68 53 

Миколаївська 22 24 25 13 18 29 71192,7 417342,6 28 22 19 31  28 18 

Одеська 32 34 36 26 35 50 544420,2 157570,2 58 55 53 98  88 88 

Полтавська 27 27 27 34 33 31 1938551,4 243180,2 96 91 86 13 12 14 

Рівненська 12 10 8 9 9 8 67324,7 9266,5 7 7 6 4 5 5 

Сумська 22 23 24 185 221 225 1751880,2 601874,6 177 201 217 13 10 9 

Тернопільська 16 19 25 32 56 78 249303,3 126930,5 580 135 39 6 11 9 

Харківська 97 105 111 212 220 230 2742424,4 2515861,7 208 279 396 211  222 203 

Херсонська 19 17 15 25 25 24 175410,2 287619,7 41 56 80 12 12 10 

Хмельницька 18 15 8 9 8 7 127076,3 27769,1 24 18 7 4 2 1 

Черкаська 25 29 32 15 25 30 289705,7 583087,7 50 52 53 9 5 8 

Чернівецька 9 9 8 15 14 12 99981,9 46313,1 31 28 25 8 2 6 

Чернігівська 14 14 10 35 55 75 95927,5 345378,5 56 65 97 4 4 5 

м.Київ 78 80 95 152 550 549 1683322,6 1617739,3 451 350 199 569  437 425 
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Додаток З 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Стаття у науковому виданні інших держав, які входять до 

ОЕСР та/або ЄС 

1. Taran S. Regional innovation strategy as a direction of ensuring the 

development of innovative entrepreneurship. KELM (Knowledge. Education. Law. 

Management). 2020. № 2 (30). pp. 347–371. 

Статті в наукових фахових виданнях України та виданнях,  

внесених до міжнародних наукометричних баз даних 

2. Ковальська Л. Л., Таран С. Ф. Стадії та особливості розвитку 

інноваційного підприємництва регіону. Економічні науки: зб. наук. праць 

Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна 

економіка». Вип. 16 (63). Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальська. 

Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 33–43. Особистий внесок: досліджено 

особливості розвитку традиційного та інноваційного підприємництва. 

3. Ковальська Л. Л., Таран С. Ф. Інноваційне підприємництво регіону: 

сутність та характеристика. Економічний форум. 2019. № 3. С. 61–67. 

(Міжнародні наукометричні бази даних: Google Scholar; Ulrich’s Periodicals 

Directory; Index Copernicus). Особистий внесок: виокремлено підходи щодо 

змістового наповнення категорії «інноваційне підприємництво». 

4. Таран С. Ф. Форми інноваційного підприємництва регіону: вектори 

національного та світового досвіду. Економічні науки: зб. наук. праць Луцького 

національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». 

Вип. 17 (67). Редкол.: відп. ред. к.е.н., проф. І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ 

Луцького НТУ, 2020. C.  225–247. 
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розвитку інноваційного підприємництва. Економіка та держава. 2021. № 1. 

С. 137–141. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google 

Scholar). 
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