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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ,  

ТЕРМІНІВ ТА ОДИНИЦЬ 

 

 

ВВП   – валовий внутрішній продукт; 

ВНЗ   – вищі навчальні заклади; 

ВРП   – валовий регіональний продукт; 

грн.   – гривня; 

ЄС   – Європейський союз; 

КП   – кадровий потенціал; 

НДДКР  – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

НДІ   – науково-дослідні інститути; 

НДР   – науково-дослідні роботи; 

НП   – науковий потенціал; 

НПОУ  – нормативний паспорт об’єкта управлівння; 

ОВП   – основні виробничі фонди; 

ОП   – організаційний потенціал. 

р.   – рік; 

РАН   – Регіональна академія наук; 

рр.   – роки; 

СЕП   – соціально-економічний потенціал; 

США  – Сполучені штати Америки; 

тис.   – тисяча; 

ТТП   – техніко-технологічний потенціал; 

ФЕП   – фінансово-економічний потенціал. 
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ВCТУП 

 

 

Aктуaльнicть тeми. Зaбeзпeчeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку 

та поліпшення якocтi життя населення можливо лише на ocнoвi 

cиcтeмнoгo, ефективного використання продуктів інноваційної дiяльнocтi. 

Інновації є необхідною умовою розвитку виробництва в регіонах, 

підвищення якості та збільшення кількості продукції, появи нових товарів і 

послуг. Cучacнi дocягнeння в гaлузi нaуки i технологій визначають 

динaмiку економічного зростання рeгioнiв, рівень 

кoнкурeнтocпрoмoжнocтi дeржaв у світовому cпiвтoвaриcтвi, ступінь 

зaбeзпeчeння їх національної бeзпeки тa їх рiвнoпрaвнoї iнтeгрaцiї в 

світову eкoнoмiку.  

Інноваційні процеси не можуть не врaхoвувaтиcя при плaнувaннi 

рoзвитку економіки Укрaїни тa її рeгioнiв, адже вони є суттєвим фактором 

в пoдoлaнні cтруктурнoї кризи та забезпеченні стабільного розвитку 

економіки. Пiдвищeння рівня інноваційного пoтeнцiaлу визначає вектор 

рoзвитку Укрaїнитa її територій на тривaлу пeрcпeктиву 

Визнaчeння напрямків coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioну 

вимагає задіяння вiдпoвiдних механізмів та інструментів упрaвлiння, якi 

дoзвoляли б органам регіонального управління здiйcнювaти в 

кoрoткocтрoкoвiй та дoвгocтрoкoвiй пeрcпeктивi оцінку обсягів та меж 

зростання валового регіонального прoдукту в залежності від iнвecтицiйних 

зуcиль, плaтocпрoмoжнoгo пoпиту, демографічних фaктoрiв, a також 

тeмпiв технічного прoгрecу та інших чинників. Кoнцeптуaльнoю ocнoвoю 

таких механізмів мaє бути упрaвлiння використанням iннoвaцiйнoгo 

пoтeнцiaлу рeгioну.  

Рeзультaти дocлiджeння пo дaнiй проблематиці переконують, щo в 

прoцeci пeрeхoду Укрaїни до мoдeлi сталого розвитку нeoбхiдно створення 



6 

дієвого мeхaнiзму раціонального використання інноваційного пoтeнцiaлу 

рeгioну як важливого iнcтрумeнту coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку та 

забезпечення кoнкурeнтocпрoмoжнocтi в глобальному прocтoрi. 

Тeoрeтичнi та мeтoдoлoгiчнi основи дocлiджeння прoблeм 

регіонального упрaвлiння прeдcтaвлeнi в прaцях I. Aлeзiнa, М. Глiкмaнa 

[M. Glikman], O. Грaнбeргa [O. Granberger], П. Iвaнoвa, Р. Рaмoca, A. 

Ширмoнa, Р. Шнiпeрa [R. Shniper] та iн. Прoблeми aнaлiзу нaукoвo-

тeхнiчнoгo пoтeнцiaлу рoзглядaли М. Бeндик, Д. Гiбcoн [D. Gibson], В. 

Грoмeкa, E. Клeйн [E. Klayne], Дж. Лoу [J. Lowe] та iн. Глибoкi 

дocлiджeння в гaлузi формування та рoзвитку iннoвaцiйних систем 

прoвeдeнi зaрубiжними вченими Дж. Бoртcoм [J. Borts], Ж.-Р. Будвiлeм [J.-

R. Budvile], Л. Вoдaчeк, O. Вoдaчкoвoю, П. Друкeрoм [P. Druker], 

М.Клeйтoнoм [M. Kleyton],  Б. Лундвaллoм [B. Lundvall], E. Мeнcфiлдом [E. 

Mensfield], Г. Мeншeм [H. Mensh] , Р. Нeльcoнoм [R. Nelʹcon], Дж. Нioc 

[Dzh. Nioc], Ф. Пeрру [F. Perru], Б. Caнтo [B. Santo], Р. Coлoу [R. Solou], Б. 

Твicca [B. Tviss], К. Фрiмeнoм [K. Freeman], Т. Хeгeрcтрaндoм [T. 

Heggerland], М. Хiрooкi [M. Khirooki], Й. Шумпeтeрoм [J. Schumpeter] та ін. 

Дocлiджeння методичних та практичних аспектів регулювання 

інноваційної дiяльнocтi, визнaчeння сутності інноваційного пoтeнцiaлу, 

йoгo cтруктури й складових вiдoбрaжeнo у наукових прaцях В. Aвдeєнкo, 

O. Aрeф’євoї, В. Aрхiпoвa, I. Бузькo, A. Вoрoнкoвoї, В. Гoлoвaтюк, М. 

Дaнькo, E. Дмитрeнкo, Т. Кaчaли, O. Кoлoмицeвoї, Д. Кoкурiнa, A. 

Кocтeнкo, Є. Лaпiнoї, Л. Мaртюшeвoї, I. Oтeнкo, Є. Пoпoвa, Д. Солохи, 

Ю. Ткaчeнкo, O. Фeдoнiнa, О. Харченко, М. Чухрaй, Л. Шaмiнoї, Л. 

Шeвчук, В. Шпильoвoї, O Ярoшa та iн.  

Проте на регіональному рівні залишаються недостатньо розробленими 

питання, пов’язані з розробкою ефективного організаційно-економічного 

механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону, оцінкою рівня 

інноваційної діяльності регіону, також потребують подальшого вирішення 

завдання регулювання регіонального інноваційного розвитку. Викладене 
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обумовлює актуaльнicть теми дослідження, постановку його мeти i 

зaвдань, вибір методів дослідження, а також структуру дисертаційної 

роботи. 

Зв’язoк рoбoти з науковими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Диceртaцiйнa рoбoтa є складовою частиною кoмплeкcних нaукoвo-

дocлiдних рoбiт, що викoнувaлиcь у Чeркacькoму державному 

технологічному унiвeрcитeтi протягом 2012-2014 рр., зoкрeмa за тeмою: 

«Підвищення ефективності управління соціальним розвитком 

підприємства» (номер державної рeєcтрaцiї 0114U002949). Учacть aвтoрa у 

викoнaннi цієї роботи пoлягaє в обґрунтуванні впливу інноваційного 

потенціалу регіону на ефективність управління соціальним розвитком 

підприємств регіону, розвитку методології індикативної оцінки 

відтворювальної діяльності регіону, дослідженні економічного потенціалу 

регіону, узагальненні теоретичних та методологічних аспектів ефективної 

реалізації потенціалу регіону. 

Мeтa i зaдaчi дocлiджeння. Мeтa диceртaцiйнoї рoбoти пoлягaє в 

розвитку теоретичних, методичних та практичних засад удосконалення 

організаційно-економічного механізму рeaлiзaцiї iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу 

для зaбeзпeчeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioну. 

Для досягнення поставленої мети було пeрeдбaчeнo пocтaнoвку i 

послідовне вирiшeння нacтупних зaдaч:  

узагальнити наукові погляди на зміст поняття «інноваційний 

потенціал регіону», шляхи і засоби його формування і реалізації; 

уточнити причини і фактори стримання інноваційної діяльності в 

регіоні; 

удосконалити методику оцінки інноваційного потенціалу регіону на 

основі комплексної системи індикаторів його розвитку; 

визначити стан інноваційного потенціалу регіонів України і рівень 

його реалізації; 
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удосконалити методичні засади вибору стратегічних напрямів 

підвищення рівня реалізації інноваційного потенціалу регіону 

удосконалити організаційно-економічний механізм реалізації 

інноваційного потенціалу регіону; 

розвинути інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-

економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону. 

Oб’єктoм дocлiджeння є прoцecи coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку 

рeгioну шляхом рeaлiзaцiї йoгo iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу. 

Прeдмeтoм дocлiджeння є теоретичні і методичні основи 

удосконалення організаційно-економічного механізму рeaлiзaцiї 

iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу рeгioну. 

Мeтoди дocлiджeння. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю 

диceртaцiйнoї рoбoти є дiaлeктичний пiдхiд дo вивчeння кoнкрeтних 

eкoнoмiчних явищ тa прoцeciв, що відбуваються в регіоні; фундaмeнтaльнi 

тa приклaднi прaцi вiтчизняних тa зaрубiжних вчeних-eкoнoмicтiв в cфeрi 

упрaвлiння рoзвиткoм рeгioнaльнoї iннoвaцiйнoї cиcтeми тa coцiaльнo-

eкoнoмiчним рoзвиткoм рeгioну в цiлoму.. 

В прoцeci дocлiджeння використовувались: систематизація, 

конкретизація, декомпозиція (в процесі розвитку понятійно-

категоріального апарату регіональної економіки, узагальнення 

теоретичних основ формування і реалізації інноваційного потенціалу 

регіону), статистичний аналіз, графічний метод, порівняння (при 

діагностиці стану соціально-економічного розвитку регіонів України), 

cиcтeмний, лoгiчний, cтруктурний, фaктoрний aнaлiз (при  вдосконаленні 

методики оцінки інноваційної діяльності регіону на основі комплексної 

системи індикаторів його розвитку), систематизація, групування, метод 

eкcпeртних oцiнoк, клacифiкaцiйний тa типoлoгiчний пiдхoди, 

кореляційний аналіз, матричний метод (при аналізі iннoвaцiйнoгo тa 

нaукoвoгo потенціалів регіонів України, оцінці інтегрального показника 

інноваційного потенціалу регіонів України), індукція і дедукція, ієрархії, 
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програмно-цільовий, структурне моделювання (в процесі розробки 

механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону), структурний 

синтез, узагальнення (в процесі розвитку інформаційно-аналітичного 

забезпечення організаційно-економічного механізму і формулювання 

висновків). 

Iнфoрмaцiйну бaзу дocлiджeння cклaдaють зaкoнoдaвчi тa 

нoрмaтивнo- прaвoвi aкти дeржaвнoгo тa рeгioнaльнoгo рiвнiв, щo 

рeглaмeнтують eкoнoмiчну дiяльнicть, мaтeрiaли Дeржaвнoї cлужби 

cтaтиcтики Укрaїни, iнфoрмaцiя гoлoвних упрaвлiнь cтaтиcтики в oблacтях 

Укрaїни, a тaкoж мoнoгрaфiї тa публiкaцiї вiтчизняних i зaрубiжних 

aвтoрiв, прeдcтaвлeнi в пeрioдичних друкoвaних тa eлeктрoнних видaннях. 

Викoриcтaння aнaлiтикo-eвриcтичнoгo пoтeнцiaлу цих прийoмiв тa 

мeтoдiв при пoeтaпнoму вирiшeннi зaдaч диceртaцiйнoгo дocлiджeння 

зaбeзпeчилo aргумeнтoвaнicть oцiнки, дocтoвiрнicть прoмiжних 

рeзультaтiв тa oб’єктивнicть cфoрмульoвaних виcнoвкiв.  

Нaукoвa новизна oдeржaних рeзультaтiв полягає у розвитку 

теоретико-методичних та практичних основ удосконалення організаційно-

економічного механізму рeaлiзaцiї iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу для 

зaбeзпeчeння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку рeгioну. Нaйбiльш суттєві 

пoлoжeння, що визначають наукову новизну дисертаційної рoбoти, 

пoлягaють в нacтупнoму: 

удocкoнaлeнo: 

методику оцінки інноваційного потенціалу регіону за рахунок 

формування комплексної системи індикаторів його стану, яка охоплює 

п’ять окремих потенціалів-складових інноваційного потенціалу регіону 

(науковий, кадровий, техніко-технологічний, фінансово-економічний, 

організаційний) і передбачає використання інтегрального показника, що 

дозволяє отримати системну і об’єктивну кількісну характеристику 

інноваційного потенціалу регіону і рейтингувати регіони України за рівнем 

інноваційного потенціалу; 
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методичні засади обґрунтування стратегічних напрямів підвищення 

реалізації інноваційного потенціалу регіонів за рахунок побудови матриці 

в координатах «рівень інноваційного потенціалу регіону – рівень реалізації 

інноваційного потенціалу регіону» і визначення десяти стратегічних 

напрямів, які охоплюють усі квадранти матриці, що дозволить 

диференціювати методи, інструменти і важелі підвищення рівня реалізації 

інноваційного потенціалу регіону залежно від його поточних стану і рівня 

використання; 

організаційно-економічний механізм реалізації інноваційного 

потенціалу регіону, який, на відміну від існуючого, передбачає 

технологізацію завдань відповідно до визначеного стратегічного напряму 

підвищення рівня реалізації інноваційного потенціалу і розширення 

інструментарію регіонального управління за рахунок впровадження 

засобів регіонального маркетингу, що дозволить підвищити 

результативність такого механізму; 

дістало пoдaльшoгo рoзвитку: 

зміст поняття «інноваційний потенціал регіону», який запропоновано 

розглядати як результуючу сукупність наукового, кадрового, техніко-

технологічного, фінансово-економічного, організаційного потенціалів, що 

забезпечує інноваційну діяльність і визначає рівень розвитку інноваційно-

орієнтованої економіки регіону – в широкому розумінні, та як сукупність 

певних ресурсів (елементів), які використовуються в інноваційній 

діяльності регіонального суб'єкту – у вузькому розумінні, що надає 

можливість уточнити і конкретизувати теоретичні основи формування і 

реалізації інноваційного потенціалу регіону;  

комплекс факторів стримання інноваційної діяльності в регіоні 

(економічні, організаційні, фінансові, нормативно-правові), що сприятиме 

визначенню стратегічних напрямів підвищення реалізації інноваційного 

потенціалу регіону; 
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методичні підходи до оцінки стану і ступеня використання 

інноваційного потенціалу регіонів України шляхом застосування 

інтегрального показника інноваційного потенціалу і кількісного 

визначення рівня його реалізації, оцінки впливу інноваційного потенціалу 

регіонів на рівень їх соціально-економічного розвитку з використанням 

рангової кореляції Спірмена, застосування матричного методу аналізу 

регіональних диспропорцій у формуванні і реалізації інноваційного 

потенціалу регіонів України, що дозволяє конкретизувати шляхи і засоби 

їх подолання; 

структура інформаційно-аналітичного забезпечення організаційно-

економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону за 

рахунок доповнення інформаційної складової блоком моніторингу 

реалізації інноваційного потенціалу, а аналітичної складової – 

методичними рекомендаціями щодо оцінки інноваційної потенціалу 

регіону і результативності засобів його реалізації, що дозволить підвищити 

обґрунтованість управлінських рішень. 

Прaктичнe знaчeння oдeржaних рeзультaтiв пoлягaє в 

oбґрунтувaннi нaпрямкiв рoзвитку тa пiдвищeння eфeктивнocтi 

функцioнувaння рeгioнaльнoї coцiaльнo-eкoнoмiчнoї системи на засадах 

раціонального використання інноваційного потенціалу, вдосконаленні 

методики оцінки інноваційного потенціалу регіону на основі комплексної 

системи індикаторів, а  тaкoж в oбґрунтувaннi cпocoбів пiдвищeння рівня 

викoриcтaння iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу рeгioну нa основі організаційно-

економічного механізму його реалізації, щo являє coбoю особливу фoрму 

iнтeгрaцiї тa збaлaнcoвaнoгo функцioнувaння ocнoвних учacникiв 

рeгioнaльнoї iннoвaцiйнoї cиcтeми – органів регіонального управління, 

прoмиcлoвих пiдприємcтв, нaукoвих oргaнiзaцiй тa ocвiтнiх закладів. 

Виклaдeнi в рoбoтi нaукoвi рeзультaти були впрoвaджeнi в дiяльнocтi 

Дeпaртaмeнту регіонального розвитку Черкаської обласної державної 
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адміністрації – при рoзрoбцi «Стратегії розвитку Черкаської області на 

період до 2020 року» (дoвiдкa № 348 вiд 22.03.2016 р.). 

Ocoбиcтий внecoк здoбувaчa. Диceртaцiйнa рoбoтa є зaвeршeнoю 

нaукoвoю прaцeю, виконаною особисто автором. Нaукoвi пoлoжeння, 

виcнoвки й рeкoмeндaцiї диceртaцiйнoгo дocлiджeння, якi винocятьcя нa 

зaхиcт, oдeржaнi aвтoрoм caмocтiйнo. Внecoк здoбувaчa в кoлeктивнo 

oпублiкoвaнi прaцi кoнкрeтизoвaнo в cпиcку публiкaцiй. 

Aпрoбaцiя результатів дocлiджeння. Основні наукові результати 

дисертаційного дослідження апробовано на всеукраїнських і міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема на: І Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Стратегічні перспективи розвитку 

економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі» 

(м. Кременчук, 2017 р.), VIІI міжнародній науково-практичній конференції 

«Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, 

бізнес» (м. Черкаси, 2015 р.), IV Всеукраїнській науково-методичній 

конференції «Сучасні інформаційні технології в управлінні економічними 

об’єктами» (м. Вінниця, 2015 р.), VII міжнародній науково-практичній 

конференції присвяченій 55 річчю заснування ЧДТУ «Ефективне 

управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (м. 

Черкаси, 2015 р.), міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми модернізації економіки та фінансової системи 

України» (м. Черкаси, 2014 р.), XV міжнародній науково-практичній 

конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси, 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладені в 13 

опублікованих працях, зокрема шість публікацій в наукових фахових 

виданнях (у т.ч. одна – у виданні, включеному до міжнародних науко 

метричних баз), одна публікація у зарубіжному виданні, шість публікацій в 

матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 4,25 

ум.-друк. арк., з яких 2,75 ум-друк. арк. належать особисто автору. Внесок 

автора у спільно опубліковані роботи конкретизовано у списку літератури. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

 

1.1. Теоретичні основи розвитку сучасної регіональної економіки 

на засадах інноваційно-орієнтованого її розвитку 

 

 

Дослідження регіональної економіки як специфічної соціально-

економічної системи,що включає ряд взаємопов’язаних підсистем, в т.ч. і 

інноваційну, передбачає вивчення певного категоріального апарату в 

рамках і на основі якого можливо більш якісно зрозуміти процеси,що в ній 

відбуваються. Ми вважаємо,що більш точне визначення та уточнення 

дефініцій «організація»,«територіальна організація» дасть можливість 

досягти мети нашого дослідження. 

Теорія організації є міждисциплінарною областю знання, що виникла 

на стику природничих, суспільних і технічних наук, зокрема, психології, 

соціології та соціальної психології, кібернетики і економіки, управління, 

теорії інформації та інформаційних систем. У сучасному розумінні вона 

базується на ряді попередніх концепцій і методологічних розробок, 

зокрема, тектології О.О. Богданова біологічної теорії організації Д. 

Холдейна, В. Ріттера, І. Ікскюла, загальної теорії систем А. Оптнера, Я. 

фон-Берталанфи, К. Вінера, організації праці та управління А. Файоля, М. 

Вебера, П. Керженцева, А. Гастева, А. Пригожина, теорії соціальних явищ 

І. Пленге, К. Катарбіньского [16; 128; 24; 40]. 

По суті, базисною роботою, яка присвячена теорії організації, є 

«Загальна організаційна наука (тектологія)» О.О. Богданова, вперше 

видана в 1913р., де визначено предмет, виявлені основні категорії і 
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аргументовані закони організаційних процесів у всіх сферах органічного та 

неорганічного світу. 

На його думку, «організація – це свідомий, розумний процес 

штучного впорядкування і перетворення об'єктивного світу 

людиною». Задовго до родоначальників системного підходу, О.О. Богданов 

досліджував цю проблему, на основі співвідношення цілого (у вигляді 

системи) і його елементів (конкретних частин), вперше аргументувавши 

сутність синергічного ефекту, вказуючи, що «організоване ціле насправді 

практично більше простої суми своїх частин не тому, що в ньому 

створювались з нічого нові активності, а тому, що його існуючі активності 

поєднуються більш успішно, ніж опір, що їм протистоїть» [16]. 

Спільними організаційними законами, висунутими  

О. О. Богдановим, є закони розвитку, самозбереження з механізмом 

стійкості, рівноваги і синергії. Йдучи, по суті, від біологічного закону 

мінімуму, автор конкретизує його загальнонаукове значення, вказуючи, що 

«міцність ланцюга» завжди і, перш за все, визначається його найслабшою 

ланкою, тобто, вузьким місцем. Синергічні відносини і зв'язки 

проявляються в процесах взаємозамінності і взаємодоповнюваності, 

спеціалізації і концентрації (диференціації, інтеграції та диверсифікації), 

комплексності та оптимальності. 

З позиції загальної методології пізнання [130], термін «організація» є 

одним з багатокомпонентних. Перш за все, це властивості впорядкованості, 

узгодженості та взаємодії структурних елементів, єдиного 

цілого, сукупність процесів або дій по його формуванню і вдосконаленню 

взаємозв'язків між частинами. 

А процес організації пов'язаний з об'єднанням і регламентацією 

поведінки і діяльності людей та груп в процесі взаємодії і здійснення 

спільної діяльності. Поняття «організації» використовується для 

характеристики специфічної соціальної системи (колективного соціального 

суб'єкта діяльності), що об'єднує людей для реалізації деяких стійких 
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цілей. Такий підхід зумовлює уявлення про організацію як про якийсь 

соціальний, або соціально-економічний об'єкт, джерело організаційного 

впливу та місце докладання цього впливу одночасно. Здійснення цільової 

спільної діяльності це необхідна умова виникнення організації . Як 

правило, при цьому виникає інстанція, що бере на себе функції об'єднання 

і регламентації поведінки людей в процесі і з приводу діяльності, яка 

регламентує різноспрямовану діяльність людей. 

З позицій же формування і функціонування економічних систем, 

«організація» – це об'єднання людей, які в процесі спільної діяльності 

формують і реалізують певну програму або мету, що діють виходячи з 

певних правил і процедур. 

Узагальнюючи деякі наявні підходи, можна виділити ряд 

взаємозв'язаних значень терміну «організація». По-перше, це система, 

соціальна група свідомо об'єднаних учасників, з метою вирішення їх 

конкретних завдань. По-друге, це – об'єднання суб'єктів для вирішення 

суспільних проблем при ігноруванні проблем учасників. По-третє, це 

формальний колектив, який об'єднує, координує і спрямовує діяльність 

учасників. По-четверте, це процес упорядкування (в динаміці) або – стан 

впорядкованості (в статиці) елементів будь-яких систем. 

У відповідність з предметом даного дослідження нас в більшій мірі 

цікавить територіальна організація суспільства, яка, по відношенню до вже 

з'ясованого по суті поняття «організація», являє собою процес суспільного 

відтворення і матеріальних, і духовних умов життя населення, тобто всього 

комплексу соціально-економічних функцій і аспектів розвитку системи 

суб'єктів господарювання того, або іншого макро-, мезо-, субрегіону. В 

даному контексті територіальна організація суспільства формується, 

функціонує і розв'язується під впливом природних умов, суспільного 

виробництва, соціально-економічних і соціально-політичних відносин, 

утворюючи особливого роду соціально-економічну територіальну систему 

на рівні регіону. 
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У свою чергу, слід підкреслити, що специфічною соціально-

економічною системою є регіональна економіка, що включає ряд 

органічно взаємопов'язаних підсистем (навколишнього середовища, 

виробничої, інноваційно-інвестиційної, фінансово-бюджетної, 

інституційної, управлінської та соціальної), на основі та в рамках яких 

здійснюється відтворювальних діяльність (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Сукупність і взаємозв'язок підсистем регіональної економіки 

 

Фундаментом регіональної соціально-економічної системи є 

виробничий сектор, що включає, як виробництво товарів і послуг, так і, в 

тому числі, функціонування різних видів економічної діяльності: 

Виробництво 

Управлінська 

підсистема 

Інституційна 

підсистема 

Інноваційно-

інвестиційна 

підсистема 

Фінансово-

бюджетна 

підсистема 

Соціальна 

підсистема 

 – Навколишнє середовище 
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- сільське господарство, мисливство та лісове господарство; 

- рибальство; 

- видобуток корисних копалин; 

- обробна промисловість; 

- виробництво і розподіл електроенергії, газу та води; 

- будівництво; 

- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 

засобів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого 

користування; 

- готелі та ресторани; 

- транспорт і зв'язок; 

- фінансова діяльність; 

- операції з нерухомим майном, оренди та надання послуг; 

- державне управління і забезпечення військової безпеки, 

обов'язкове соціальне забезпечення; 

- освіта; 

- охорона здоров’я та надання соціальних послуг; 

- надання інших комунальних, соціальних і персональних 

послуг [99]. 

Відтворювальним базисом соціально-економічного розвитку регіонів 

є тісно взаємопов'язана інноваційно-інвестиційна підсистема, бо по-перше, 

інвестиції є необхідним елементом інноваційної діяльності, а, по-друге, 

кожен інвестиційний проект, починаючи від його обґрунтування і 

закінчуючи реалізацією, є специфічно і індивідуально інноваційним. 

«Кровоносною» підсистемою регіональної економіки є фінансово-

бюджетна система, що здійснює валове нагромадження основного капіталу 

з відповідними наступними інвестиціями, витратами на кінцеве 

споживання домашніх господарств і державне управління. 

У відповідність з уже зазначеними характеристиками теоретичного 

інструментарію дослідження: поняттями «організація», «територіальна 



18 

організація суспільства», «соціальна система» можна відзначити, що 

важливими підсистемами регіональної економіки, що здійснюють 

специфічні функції, є соціальна, інституціональна і управлінська, що 

формують каркас і інфраструктуру територіальної організації суспільства, 

функціонування та забезпечення соціуму. 

Відповідна територіальна організація суспільства, в рамках якої 

здійснюється відтворювальна діяльність, розглядається в двоєдиній 

іпостасі явищ і процесів: по-перше, наявності взаємопов'язаних 

адміністративних районів, як елементів просторової системи розселення і 

соціально-економічного устрою; по-друге, щодо закінченого циклу 

відтворення, з урахуванням цілісності, певної спеціалізації і керованості 

регіонів. 

Базисом територіальної організації суспільства є регіон, як 

локалізована і, в певних рамках, самостійна підсистема соціально-

економічного комплексу країни, що характеризується специфічним 

простором, певною однорідністю економічної та соціальної структури, 

природного та культурною ландшафту, системою відмінних критеріїв 

формування і функціонування (географічного, виробничо-

функціонального, містобудівного та соціологічного). 

З цих позицій, в Україні сформована багаторівнева система 

регіональної економіки, що включає мезорегіони (територіально-

виробничі комплекси, а також особливі зони), мікро- та мінірегіони, що 

включають різноманітні територіальні громади (муніципальні райони й 

міські округи, міські та сільські поселення, сільські населені пункти). 

Економічне та соціальне становище різних регіонів України вкрай 

неоднорідне і відрізняється різкими коливаннями. Економічна нерівність 

визначається специфікою кожного регіону, що характеризується 

спеціалізацією, яка історично склалася особливим географічним 

положенням і демографічним станом. 
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Регіональна економіка понятійно базується на поєднанні відповідних 

термінів, визначається правилами ведення регіонального господарства, у 

вигляді сукупності використовуваних засобів і здійснюваних процесів 

економічної діяльності з метою створення умов і виробництва необхідних 

благ для життєзабезпечення [23]. 

Будь-яка, система, в тому числі регіональна, має обов'язкові частини 

(вхід у вигляді ресурсів, при їх поєднанні і специфічному впливі на 

систему; процес у вигляді дій, операцій, стадій, етапів, фаз, циклу, 

процедури; вихід у вигляді отриманих продуктів, результатів, з 

урахуванням критеріїв стабільності і надійності), характеризується 

власною конструкцією, певною відокремленістю від зовнішнього 

середовища при взаємодії з нею, впорядкованістю, емерджентністю, 

синергізмом, можливістю розвитку.  

Сучасна світова фінансова криза призвела до загострення всіх 

основних проблем, в тому числі соціальних і регіональних. В результаті 

кризи збільшується розрив між більш розвиненими і відсталими регіонами, 

відбувається руйнування підприємців, знижується ділова активність, 

збільшується безробіття. 

Особливе значення в системі умов функціонування регіональної 

економіки мають ресурси, сутність і зміст яких визначаєінноваційно-

відтворювальний потенціал територій, що включає, перш за все, наявні 

інноваційні можливості, чисельність (з позицій зайнятих в економіці) і 

якість людського капіталу, матеріально-технічну базу, інвестицій в 

основний капітал. 

Регіональна соціально-економічна система також має властивість 

організованості, яка багато в чому визначається стійкістю 

взаєморозміщення, взаємозв'язків і взаємодії елементів, гнучкістю і 

єдністю виконуваних ними функцій, відносної простотою структури, 

єдністю мети. 
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Ефективність функціонування будь-якої системи, в тому числі, 

регіональної, в загальному плані пов'язана з мінімізацією ентропії, що 

характеризує ступінь її невизначеності (з позицій теорії інформації) і 

неорганізованості (в рамках теорії систем). Іншими словами – це 

кількісний показник безладу [118]. З позицій інформаційно-енергетичного 

підходу, властивого будь-якій системі (в одних – це обмін електронами, в 

інших – рух вартості і т. п.), вироблена ентропія характеризується 

розсіюванням енергії в процесі тієї чи іншої діяльності. 

У замкнутих системах, ізольованих від зовнішнього середовища, 

отримана ентропія перерозподіляється всередині, в результаті система від 

тимчасового безладу приходить до рівноваги з можливістю циклічних 

повторень цих етапів. Для відкритих систем вироблена ентропія свідчить 

про рівень зайвої «роботи», частку непотрібних побічних процесів або 

явищ при досягненні тієї чи іншої мети: наприклад, в економічній системі 

– це витік капіталу і інфляція, у фінансовій – «повітряний міхур» похідних 

інструментів, не забезпечений реальним продуктом, в екологічній – 

забруднення навколишнього середовища, в інформаційній – спам, тобто, 

потік помилкових або непотрібних повідомлень. 

Структура відкритих систем, відповідно до теореми лауреата 

Нобелівської премії І. Пригожина, повинна прагнути до стану, при якому 

виробництво ентропії мінімально. При порушенні цього принципу, 

внутрішній безлад в системі буде зростати до тих пір, поки надлишок 

ентропії не буде перерозподілений або скинутий в навколишнє 

середовище, в іншому випадку, система програє в конкурентному 

середовищі і розпадається. Сучасні фінансові кризи – це яскравий прояв 

ентропійних процесів.  

Показовим у цьому плані також є аналіз діяльності та розвитку 1500 

великих компаній США за останні 20 років [25]. Серед лідерів зростання, 

які демонструють спочатку високі темпи розвитку, з урахуванням сегмента 

діяльності, успіху злиттів і поглинань, в наступне десятиліття тільки 3% 
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пішло з ринку. Серед компаній з адекватними низькими темпами 

зростання і низькою прибутковістю акцій рівень відповідного показника 

дорівнює 26%. Інша ситуація характерна для компаній з меншими темпами 

зростання, але тих, що виплачують високі дивіденди акціонерам, 36% яких 

пішло з ринку. Першопричиною такого стану, мабуть, є співвідношення 

виробництва і скидання ентропії: при пропорційності або безладі. 

Інтегруючи різні підходи, стосовно соціально-економічних систем, 

один з основоположників сучасної теорії організації Б. З. Мільнер вважає, 

що «організація» – це, з одного боку, діяльність, пов'язана з 

упорядкуванням структурних елементів конкретного об'єкта в часі і 

просторі, з іншого боку – це об'єкт, що володіє впорядкованою 

внутрішньою структурою [88], що є видом економічної системи. 

В сучасній організаційній науці [97;98; 35;87; 45] виділяються різні 

види відповідної діяльності: організація праці, з позицій упорядкування 

елементів трудових процесів, що забезпечує високу продуктивність живої 

праці та збереження здоров'я працівників; організація виробництва, в 

рамках формування системи і структури виробничих підрозділів (цехів, 

дільниць тощо) з їх раціональною взаємодією і ефективною 

діяльністю; організація управління, націлена на створення відповідних 

організаційних структур або на прогресивні трансформації раніше 

утвореної системи управління. 

Існуючі види організаційної діяльності взаємопов'язані між собою 

цілепокладанням соціально-економічних систем, умовами зовнішнього 

середовища, особливостями продукту, що виробляється, наявних ресурсів і 

використовуваної технології. «З позицій системного підходу, організаційна 

діяльність спрямована на зменшення ентропії виробничого 

процесу. Організація, як діяльність – це те, що протистоїть невизначеності, 

хаосу, який постійно генерується, як обстановкою всередині підприємства, 

так і зовнішнім середовищем» [98; 35;76]. 
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Поряд з цим, термін «організація», широко застосовується в 

економічній науці і практиці в якості однієї з базисних функцій сучасного 

менеджменту, що включає також, на нашу думку, аналіз, оцінку та 

діагностику, прогнозування і планування, мотивацію праці, координацію, 

регулювання і моніторинг діяльності, розробку і прийняття управлінських 

рішень. 

У підсумку, з позицій сутності «організація», в економіці 

спостерігається множинний підхід: в рамках формування і функціонування 

інституційних одиниць, тобто, організацій, як соціальних інститутів; 

організації, як однієї з функцій в системі управління; організації праці, 

виробництва і управління, тобто, цілеспрямованої діяльності з позицій 

створення матеріальних і нематеріальних благ. 

Отже, базисними характеристиками триєдності поняття 

«організація» є процес,що відбувається в регіональній економіці (порядок, 

послідовність сукупності певних дії), діяльність в регіоні (дії людей з 

урахуванням мети, на основі наявних коштів, в рамках того чи іншого 

процесу, для отримання конкретного результату) і виробництво (процес 

здійснення видів економічної діяльності в регіоні, створення тих чи інших 

благ), взаємозв'язок яких між собою і з поняттям «організація» наводиться 

на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Базисні характеристики триєдності поняття«організація» в 

регіональній економіці 

Процес 

Діяльність  Виробництво 

Організація як: 

- соціальний інститут регіону; 

- функція регіонального менеджменту; 

- здійснення різних видів діяльності в регіоні. 
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З позицій кібернетичного підходу (рис. 1.3), виділяються: 

організація, як явище (в рамках обліку властивості впорядкованості, 

узгодженості та взаємодії структурних елементів єдиного регіонального 

цілого); організація, як процес (що характеризує безперервний розвиток і 

трансформації тієї чи іншої регіональної системи в динаміці, аж до 

створення нових організаційних форм); а також стану організацій, з 

позицій функціонування існуючих регіональних соціально-економічних і 

виробничо-господарських систем, за той чи інший проміжок часу, або на 

певну дату [73]. 

 

 

 

Рис. 1.3. Систематизація змістовних характеристик терміну 

«регіональна організація» 
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Організація як соціально-економічна система регіону 

Ринки Інститути 

Вхід Функціонування Результати 

Критерій раціональної організації: зростання продуктивності суспільної 

праці із зменшенням ентропії відтворювального процесу в регіоні 
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Функціональний підхід, на відміну від кібернетичного, розглядає 

організацію як цілеспрямовану, творчу діяльність в процесі організації 

праці, організації виробництва і організації управління, що включає в свою 

систему функцію організованості. 

В системі наявних різних підходів до поняття «організація», 

найбільш поширений розглядає організацію як інституційну соціальну 

систему в формі підприємства, об'єднання та інших організаційно-

виробничих структур, характерними рисами яких є спільне об'єднання і 

творча діяльність людей в рамках реалізації певних завдань на основі 

відповідного управління. 

У підсумку, базисні принципи поняття «організація» в соціально-

економічних системах регіональної економіки визначаються 

різноманітними характеристиками і вимогами, з позицій об'єднання і 

спільної діяльності людей, координації і управління з урахуванням 

системи визначення мети й завдань, вдосконалення та розвитку: 

- об'єднанням людей, у відповідності з якими, із врахуванням 

функціонального розподілу праці, виділяються ті або інші структурні 

елементи організації; 

- спільною діяльністю людей , що обумовлює, 

в рамках сукупності виконуваних ними функцій, створення і 

функціонування тих або інших регіональних організаційно-виробничих 

структур; 

- координацією елементів в системі єдиного цілого, яка 

обумовлює її інтегративні можливості, з отриманням, в рамках синергії 

(спільної дії) додаткового ефекту; 

- конкретні організації мають свої певні межі діяльності, 

обумовлені, перш за все, внутрішнім середовищем з відповідним тісним 

зв'язком структурних елементів, тоді як для зовнішнього середовища 

характерні інші залежності і закономірності розвитку; 
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- урахуванням наявності та виконання правил і процедур 

функціонування регіональної організації, чим обумовлена значимість 

відповідного управління, що приводить в дію наявний ресурсний 

потенціал регіону для виконання поставлених завдань; 

- конкретним організаціям регіону властиві свої місії (соціально-

економічне призначення, покликання), системи визначення мети й завдань, 

хоча об'єднаним в них людям характерні свої інтереси, які не повинні 

вступати в системне протиріччя з загальними; 

- необхідно безперервне вдосконалення івідповідний 

розвитокорганізації і її структури, починаючивідпроектуванняірозподілу 

робіт (по рівням і зонам контролю)до послідовної оптимізації, на основі 

адаптації до існуючих внутрішніх та зовнішніх регіональних умов. 

Критерієм раціональної організації, в тому числі регіональних 

економік, є зростання продуктивності суспільної праці (живого і 

минулого), зі зменшенням ентропії відтворювального процесу. Жива праця 

характеризується доцільними витратами розумової і фізичної енергії 

людей з метою виробництва товарів і послуг, безпосереднього врахування 

їх вартості.  

На цьому фоні, минула праця, упредметнена в засобах виробництва, 

переноситься в вартісній формі на створений продукт за одним з ресурсів 

(витрати енергії, сировини і матеріалів) повністю, за іншим – частинами, у 

вигляді амортизації, у міру зносу основних фондів. 

Однак, у фізичному вираженні жива праця у вигляді витрат людино-

днів або людино-годин (а також чисельності зайнятих в економіці) і 

минула, з позицій витрати енергії, сировини і матеріалів, вартості 

основних фондів (і навіть в грошовому вираженні у вигляді витрат) 

непорівнянні. Їх порівняння може бути здійснено за допомогою бальної 

оцінки і коефіцієнтів значущості (вагомості) на основі експертного підходу 

або застосування математичного апарату. 
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Організація, як явище і процес, є базовим атрибутом будь-якої 

діяльності, в тому числі, в рамках формування наукової теорії, в циклі якої 

виділяються спостереження і систематизація вихідних даних, формування 

первинних методик і розробка базових наукових основ, узагальнення знань 

і обґрунтування методології дослідження, розробка технологій, апробація і 

практичне застосування, накопичення і узагальнення даних про підсумки 

впровадження, коригування методик і технологій (рис.1.4). 

 

 

Рис.1.4 Основні етапи організації діяльності  

в циклі формування наукової теорії  

 

1. Спостереження за даними і процесами, 

їх первинний аналіз 

2. Систематизація, формалізація і 

типологія даних та процесів, що 

вивчаються 

3. Формування простих методик аналізу 

та оцінки даних і процесів, що 

вивчаються 

4. Розробка наукових основ для аналізу та 

синтезу даних та процесів, що вивчаються 

5. Узагальнення знань, обґрунтування 

принципів, залежностей, тенденцій, 

закономірностей та законів 

6. Створення методології дослідження, 

розробка технологій 

7. Апробація і практичне застосування 

розроблених методик і технологій 

8. Накопичення статистичних даних про 

результати впровадження, корекція 

методик та технологій 
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Базуючись на поєднанні різних принципів, багато дослідників по-

різному визначають сутність організації як соціального інституту. З одного 

боку, Р. Ансофф і Ф. Емері вважають основоположним функціональний 

підхід (з позицій поділу праці) щодо формування та функціонування 

організації. У зв'язку з цим, функцію вони розглядають «з точки, зору 

наслідків, що викликаються зміною одного параметра об'єкта 

(функціональність), або з точки зору взаємозв'язку окремих частин в 

рамках деякого цілого (функціонування)» [7]. 

З іншого боку, Т. Пітерс і Р. Уотермен, відштовхуючись від 

принципів координації та обмеження, вважають, що «організація – це без 

зайвих елементів розумна система свідомо скоординованих видів 

діяльності» [123]. 

На цьому тлі, щодо інтегрованого визначення організації, як 

соціального інституту, як вважають деякі досідники [81; 139.],– нею є 

порівняно автономна група людей зі структурованою спільною діяльністю 

і конкретними межами, що формується і функціонує в рамках загального 

визначення мети. 

Проаналізувавши основні підходи до поняття організації, як 

соціальної системи, можна зробити висновок, що це системне явище, що 

має комплексне призначення, з позицій формування інституційної 

структури, здійснення діяльності по досягненню певних цілей, а також 

управління цією діяльністю. По формі це триєдність об'єднання людей, 

об'єктів управління і необхідних засобів досягнення поставлених цілей. 

Тому, протиставляти зокрема, звужувати функціональний ареал 

організацій некоректно. 

В рамках правових відносин, організації в регіоні формуються і 

функціонують в чотирьох формах. Юридичні особи реєструються в 

установленому порядку, мають печатку і рахунок в банку, відповідають 

майном за своїми зобов'язаннями, виступають позивачем і відповідачем в 

суді. Вони включають комерційні структури – господарські товариства і 
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товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні 

підприємства, акціонерні товариства (в тому числі, корпорації), селянські 

(фермерські) господарства, а також некомерційні – споживчі кооперативи, 

громадські або релігійні організації. 

Неюридичні особи можуть бути незареєстрованими державними 

органами (прості товариства, підрозділи юридичної особи, представництва 

та філії), а також зареєстрованими, які можуть мати або не мати офіс і 

офіційну печатку (пайові інвестиційні фонди, підприємці без утворення 

юридичної особи). Крім того, існують неформальні організації громадян, у 

формі об'єднання активістів житлового будинку. 

На основі кооперації різноманітних організацій створюються 

об'єднання в формі, перш за все, асоціацій і союзів (з метою координації 

підприємницької діяльності, подання та захисту загальних майнових 

інтересів), а також добровільні об'єднання некомерційних організацій – 

громадських чи релігійних, споживчих кооперативів, державних і 

муніципальних установ. 

У сучасній управлінській науці організація розглядається в якості 

однієї з функцій менеджменту. Вперше такий підхід до управління був 

обґрунтований А. Файолем, який виділяв шість груп діяльності 

підприємців (технічна, комерційна, фінансова, забезпечення безпеки, 

звітна, управлінська). При цьому, в діяльності з управління ним виділялося 

п'ять внутрішніх функцій, в тому числі, організація [127]. 

С. В. Мочерний та О.А. Устенко [92], виходячи з базисних 

публікацій з менеджменту, вважають за необхідне враховувати дев'ять 

видів використовуваних ресурсів і адекватних їм функцій діяльності 

сучасних організацій: час – планування, споживач – маркетинг, бізнес – 

підприємництво, гроші – фінанси, люди – організація, технології – 

виробництво , ідеї – інновація, дані – інформація, культура – соціальний 

розвиток. Кожна з цих первинних функцій реалізується конкретним видом 

управлінської діяльності. 
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Принципово інший, підхід до класифікації функцій управління 

здійснюється В.І. Хомяковим [133], який, в рамках критерію змісту 

управлінської діяльності виділяє передбачення (планування), організацію, 

активізацію (мотивація, стимулювання), контроль, координацію, 

регулювання і дослідження.  

Поряд з цим, з позицій змісту організації [133;135] розглядаються 

функції (потреба в видах діяльності), обов'язки (необхідні види діяльності), 

відповідальність (оцінка дій і санкції за наслідки), повноваження (право на 

прийняття рішень), компетенції (можливості дій і прийняття рішень). 

Фахівці в галузі управління вважають, що сутність функції 

організації полягає у встановленні постійних і тимчасових взаємин між 

усіма, підрозділами фірми, визначенні порядку і умов функціонування 

фірми. 

Функція організації реалізується двома шляхами: через 

адміністративно-організаційне управління і через оперативне управління. 

Адміністративно-організаційне управління передбачає визначення 

структури фірми, встановлення взаємозв'язків і розподіл функцій між всіма 

підрозділами, надання прав і встановлення відповідальності між 

працівниками апарату управління. 

Оперативне управління забезпечує функціонування фірми відповідно 

до затвердженого плану. Воно полягає в періодичному або безперервному 

порівнянні фактично отриманих результатів з результатами, наміченими 

планом, і наступного їх коригуванням. Оперативне управління тісно 

пов'язане з поточним плануванням [97; 134; 46]. 

Поряд з цим В. Г. Воронкова. [106] вважають правомірним 

охарактеризувати зміст функції організації, як «визначення особливих дій і 

ресурсів, які будуть необхідні для втілення розробленого плану, а також 

прийняття рішень про розподіл повноважень, обов'язків і 

відповідальності». 
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Специфічний перелік і поєднання функцій пропонується 

зарубіжними дослідниками. Так, Мескон, Альберт і Хедоурі в їх якості 

виділяють, з відповідною послідовністю застосування, планування – 

організацію – мотивацію – контроль, а також загальні елементи з позицій, 

прийняття рішень і комунікацій [87,с.62].Трохи від них відрізняються 

пропозиції Стівена Роббінза і Мері Коултер, а також Річарда Дафта. У 

першій публікації, поряд з плануванням, організацією і контролем, автори 

вводять функцію керівництва, тоді як у другій – замість керівництва 

присутнє лідерство [112, с. 34]. 

На завершення аналізу другого підходу до організації (з позицій її як 

функції управління), відзначимо, що в цілому у всіх сучасних дослідників 

він базується на ідеях класичного менеджменту. Однак, чомусь багато 

управлінців забувають, що у основоположників цієї науки дана функція 

називалася «організування». 

Тому, слід зазначити позицію З.П. Румянцевої і П.А. Соломатіна, які 

аргументовано вважають однією з базисних функцій управління функцію 

організації, в рамках якої здійснюється: «формування структури 

організації, а також забезпечення всім необхідним для її нормальної 

роботи – персоналом, матеріалами, обладнанням, будівлями, грошовими 

коштами та ін….Створення умов для формування такої культури усередині 

організації, яка характеризується високою чутливістю до змін, науково-

технічному прогресу, єдиним для всієї організації цінностей» [83, с.53-56]. 

Підводячи підсумки вищесказаного, слід зазначити, що організація 

(куди входять функції і відповідні заходи: по формуванню організації, як 

соціального інституту, і створення умов для її функціонування; визначення 

ресурсів і дій для виконання поставлених завдань; розподілу обов'язків, 

відповідальності, повноважень виконавців; здійсненню поточної 

діяльності), в сукупності функцій менеджменту, є, поряд з розробкою і 

прийняттям управлінських рішень, надбудованим елементом системи 

управління (рис.1.5). 
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Рис. 1.5. Функції управління економічними системами 

 

При цьому, в залежності від рівнів ієрархії, ті чи інші конкретні 

функції організації мають різну значимість (табл. 1.1). Топ-менеджмент, 

перш за все, займається формуванням організації, створенням умов для її 

функціонування, визначенням необхідних ресурсів, інформаційним 

забезпеченням. 

Таблиця 1.1 

Місце функції організаці в системі управління 
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Формування організації і створення умов для її функціонування +++ ++ + 

Визначення ресурсів і дій для виконання поставлених завдань +++ ++ + 

Розподілу обов'язків, відповідальності і повноважень виконавців +++ ++ + 

Інформаційна (своєчасності і рівномірності робіт) +++ ++ + 

Розподілу робіт і контролю процесу їх виконання ++ ++ ++ 

Виконавчо-технічна (оперативна) + ++ +++ 

Обліково-розподільна (постачання і регулювання) ++ +++ + 

Узгодження зусиль і напрямків діяльності ++ +++ + 

Обстеження (аналізу зовнішнього середовища діяльності) ++ +++ + 

Збуту продукції ++ +++ + 
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На середньому рівні управлінської ієрархії велику значимість має 

обліково-розподільна функція (постачання і регулювання), узгодження 

зусиль і напрямків діяльності, обстеження внутрішнього середовища, 

організація збуту продукції, тоді, як на низькому рівні, перш за все, 

реалізується оперативна, тобто, виконавчо-технічна функція. 

З позицій підходу, що досліджує поняття «організація виробництва» 

або «організація діяльності» (які багато в чому збігаються, тому можуть 

використовуватися як синоніми, бо виробництвом є процес здійснення 

видів економічної діяльності, створення матеріальних і нематеріальних 

благ) в економічній літературі знову-таки спостерігається певне 

різночитання. 

Економічний словник [52]. організацію виробництва трактує як 

форму, порядок «з'єднання праці з речовими елементами виробництва з 

метою забезпечення випуску високоякісної продукції, досягнення високої 

продуктивності суспільної праці на основі кращого використання 

виробничих фондів і трудових ресурсів». 

При цьому виникає ряд питань. Чому форма, порядок з'єднання праці 

обмежується тільки речовими елементами, хоча відтворювальний процес 

включає також інформацію, технологію та інші нематеріальні 

активи? Крім того, що означає з'єднання праці з речовими елементами 

виробництва на основі кращого використання виробничих фондів і 

трудових ресурсів? Поряд з тавтологією речові елементи в кінцевому 

підсумку зведені до виробничих фондів. 

Більш повне, на наш погляд, зміст поняття організація виробництва 

дано в «Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера» [55]. Як в 

промисловості, так і сільському господарстві під нею розуміється «система 

заходів, спрямованих на раціональне поєднання засобів виробництва і 

праці в єдиному процесі промислового (сільськогосподарського) 

виробництва при певних соціально-економічних умовах». 
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Разом з тим, і тут виникає ряд питань. Поєднання, тобто 

співвідношення, засобів виробництва і праці на стадії планування може 

бути раціональним, а в процесі реалізації, тобто використання – 

навпаки. Іншими словами, необхідно від фази проектування і планування 

переходити до фази реалізації, тобто, власне організації виробництва. 

Крім того, акцент в вищезгаданому визначенні на раціональне 

поєднання засобів виробництва і праці не враховує таких важливих 

елементів продуктивних сил і виробничих відносин, як технологія, 

інформація, структурний фактор. Не відображена в даному понятті і мета 

організації виробництва. 

Специфічним є підхід до розуміння сутності та змісту організації в 

економічному тлумачному словнику [54], автори якої в цій якості 

виділяють, з одного боку, «будь-яке структурне утворення незалежно від 

його цілей, масштабів, профілю діяльності, форми власності тощо», з 

іншого боку, «розподіл завдань між окремими виконавцями», з 

урахуванням організаційної структури, а також механізм реалізації 

управлінських рішень. Організацію виробництва автори не виділяють, як 

ніби такої не існує в економіці. 

Більш аргументований підхід до визначення організації виробництва 

спостерігається в сучасному економічному енциклопедичному словнику 

[52], під якою розуміється «комплекс заходів щодо ефективного поєднання 

трудових процесів з матеріальними елементами виробництва, 

здійснюваний в конкретних соціально-економічних умовах з метою 

виробництва продукції з встановленими якісними показниками при 

раціональному використанні ресурсів». 

Наведена суперечливість у тлумаченні поняття «організація» (такий 

аналіз можна продовжити) не випадкова. Вона свідчить не про 

правильність або невірність того чи іншого поняття, а про 

багатоплановість проблеми, у зв'язку з чим необхідно виділяти різні 

поняття «організації»: перше – як соціального інституту; друге – як 
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організації управління, з адекватною функцією організації; третє – як 

організації виробництва, тобто, діяльності. 

При цьому, організація як соціальна система докорінно відрізняється 

від інших аналізованих понять. У той же час, організація виробництва і 

організація управління – це суміжні визначення, хоча кожне з них має свій 

ареал застосування і функціональні завдання. 

Сутність організації інноваційно-орієнтованого управління в регіоні 

визначається багатьма аспектами, в неї входить розробка планових завдань 

і управлінських рішень, прийняття та реалізація яких базується на 

організаційних заходах [126]. 

Метою організації інноваційного виробництва в регіоні є 

перетворення в процесі здійснення різних видів людської діяльності, 

ресурсів і можливостей (інновацій та інвестицій, основних фондів і 

оборотних коштів, живої праці та інформації, використовуваних 

природних ресурсів) в кінцеві результати. При цьому, сама організація 

виробництва, що вивчає закономірності раціональної побудови і ведення 

господарства в соціальних інститутах – це розробка, прийняття і реалізація 

системи заходів щодо формування та діяльності підприємств на основі 

ефективних управлінських рішень. 

У підсумку, об'єктом організації виробництва в регіоні є 

підприємства і об'єднання з урахуванням їх органічного зв'язку (в рамках, 

як галузевого, так і територіального ознак), взаємодії з сполученими 

галузями національної економіки. Як видно, висока значимість обліку 

міжгалузевих зв'язків і пропорцій при раціональній організації 

виробництва. 

Все це обумовлює необхідність конкретизації предмета організації 

виробництва в регіоні, куди входять: 

- спеціалізація, розміщення і концентрація виробництва з 

раціональними розмірами підприємств і об'єднань в регіоні; 
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- обґрунтування і організація регіональних інтегрованих 

формувань з урахуванням розвитку економічних взаємовідносин і 

раціонального використання природних, трудових і матеріальних ресурсів;  

- диверсифікація, організація галузей, підсобних і 

обслуговуючих виробництв на підприємствах і об'єднаннях; 

- організація комерційного (господарського) розрахунку на 

підприємствах і об'єднаннях; 

- прогнозування і планування, моніторинг та регулювання 

діяльності на підприємствах і об'єднаннях; 

- організація трудових процесів, оплата і мотивація праці. 

Після довгих років спаду (з кінця 80-х років і на протязі 90-х років 

минулого століття), на початку XXI століття відбувалося, аж до фінансової 

кризи, певне піднесення економіки України в багатьох сферах і галузях. 

Причин попереднього падіння багато: загальна безпрограмна реформа, 

помилки в приватизації і реформуванні господарських товаровиробників, 

невирішеність земельної проблеми, різке погіршення відтворювального 

потенціалу, низький рівень менеджменту, практична відсутність 

інвестицій. 

В умовах фінансової кризи, вузькими ланками і відповідними 

імперативами подальшого розвитку є кредитний і ціновий фактори: 

необхідне збільшення кредитування реального сектора економіки при 

законодавчому обмеженні банківської маржі і зниженні ставки 

рефінансування Національного Банку, в залежності від сфер і галузей 

діяльності, введення податкових канікул України або зниження 

податкового навантаження, зменшення тарифів природних монополій і 

ЖКГ. 

Й. Шумпетером в XX столітті була висунута концепція еволюційної 

економіки і розмежовано поняття економічного зростання і економічного 

розвитку. Під економічним зростанням він розумів збільшення 

виробництва і споживання одних і тих же товарів і послуг, а під 
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економічним розвитком – поява нових, невідомих раніше товарів, або, 

інакше кажучи, інновацій. Й. Шумпетер вважав, що такі явища, як 

економічні кризи, носять тимчасовий, історично перехідний характер 

[150]. Впровадження інноваційних технологій в одній галузі викликає 

впровадження нововведення і в ряді інших галузей, що в результаті 

породжує фазу підйому економічного циклу. Тому саме активне 

впровадження інновацій може послужити поштовхом до виходу з 

фінансової кризи. 

Сьогодні, існує небезпека зниження інноваційної активності 

підприємств, оскільки вона безпосередньо пов'язана з рівнем конкуренції з 

іноземними компаніями. Підвищення цін на імпортні товари може знизити 

рівень конкуренції, і як наслідок, знизити якість вітчизняної 

високотехнологічної продукції. 

В даний час в середовищі інвесторів відбувається переоцінка 

фінансових ризиків, призупиняється кредитування фінансово-нестійких 

суб'єктів, в тому числі і високотехнологічних виробництв. 

У ситуації, що склалася вирішальна роль в регулюванні інноваційної 

діяльності в країні і регіонах належить державі. Держава виробляє і 

проводить інноваційну політику, а також створює умови для інноваційної 

діяльності. 

Головний критерій раціональної організації виробництва – зростання 

продуктивності суспільної (живої та уречевленої) праці, при мінімізації 

ентропії відтворювального процесу. Тому, раціональна організація 

виробництва базується на ефективному використанні природних, 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 

Державна підтримка інноваційної діяльності в регіонах здійснюється 

у формі надання фінансової допомоги, надання різного роду пільг, 

створення сприятливих умов для залучення інвестицій та впровадження 

інноваційних розробок, підтримки реалізації інноваційних програм і 

проектів. 
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Слід зазначити, що, незважаючи на створювані в регіонах відповідно 

до чинного нормативно-правовим законодавством певних умов, що 

сприяють інноваційному розвитку, все ще існує ряд проблем, пов'язаних з 

формуванням і розвитком регіонального інноваційного механізму. Поки не 

спостерігається реальних зрушень в переорієнтації регіональних економік 

на інноваційний шлях розвитку. 

Автор Б. М. Данилишин. зазначає, що «в самих peгіонах практично 

відсутнє фінансування інноваційної діяльності», а формування 

інноваційної економіки «носить фрагментарний та переважно галузевий 

характер» [43]. 

Аналіз ситуації щодо впровадження інноваційних розробок у 

виробництво в регіонах (рис. 1.6), показує, що цілий ряд труднощів 

виникає на стадії освоєння високотехнологічної продукції і організації її 

серійного виробництва. Серйозною проблемою для творців інновацій стає 

пошук підприємств для їх виробництва в регіоні. 

Великі перешкоди при впровадженні інновацій у виробництво 

виникають через бюрократичних бар'єрів на стадії узгодження з безліччю 

різних контролюючих інстанцій. Процес узгодження затягується 

необґрунтовано довго, в результаті не всі підприємства можуть подолати 

таке бюрократичний тиск. 

У регіонах спостерігається дисбаланс між споживанням і 

виробництвом високотехнологічної продукції. Це відбувається внаслідок 

переважання імпорту прогресивного обладнання та передових технологій 

над створенням власних технологічних інновацій. 

Інноваційний розвиток регіонів стримує такий фактор, як низький 

технологічний рівень виробництва, що характеризується високим ступенем 

зносу основних виробничих фондів, причому як фізичного, так і 

морального. Коефіцієнт зносу фондів в деяких регіонах досягає 50% і 

вище.  
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Характерною тенденцією для деяких регіонів є «відтік мізків», що 

вилива ється в поле міграційного відтоку кваліфікованих кадрів в країни з 

більш високим рівнем життя. 

 

 

 

Рис. 1.6. Класифікація характеристик організації відтворювальної діяльності 

в економіці регіону 
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До числа факторів, що перешкоджають інноваційному розвитку 

регіонів, відноситься нерозвиненість інфраструктури ринку. Для 

успішного інноваційного розвитку необхідні фахівці, що займаються 

просуванням інноваційних розробок на ринок, так звані інноваційні 

посередники. Як відомо, серед інноваційних посередників виділяють 

інноваційних менеджерів, які займаються комерціалізацією наукових 

розробок, і інноваційних брокерів, які займаються формуванням попиту на 

інноваційну продукцію та просуванням її на ринках збуту. Очевидно, що 

ринок інноваційних посередників в регіонах зовсім не розвинений. Крім 

того, як зазначає О.І. Амоша, Г. Моісєєв, «складність переходу 

підприємств на випуск нової продукції пов'язана з вузькістю регіональних 

ринків і з неможливістю компенсувати підвищені витрати за рахунок 

збільшення масштабу виробництва» [3]. 

Існуючі в Україні положення податкового законодавства не 

створюють дієвих стимулів інноваційної діяльності. 

Таким чином, інноваційний розвиток регіонів стримується низкою 

причин і факторів. Фактори, що перешкоджають інноваційному розвитку 

регіонів, на наш погляд, можна поділити на такі групи: економічні, 

організаційні, фінансові та нормативно-правові. 

 

 

1.2. Інноваційний потенціал в структурі соціально-економічного 

потенціалу регіону 

 

 

У вітчизняній економічній науці по-різному розглядаються поняття 

«регіон», «соціальний потенціал», «економічний потенціал», «потенціал», 

але немає адекватного цілям даного дослідження визначення поняття 

«соціально-економічний потенціал регіону».У науковій літературі до 

визначення вищеназваних понять в основному підходять з позицій 
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економіко-географічних досліджень, без урахування змісту регіональної 

політики України, ринкового укладу економіки, змін статусу регіональних 

соціально-економічних систем в умовах глобалізації світової економіки та 

поглиблення міжнародного поділу праці. 

У зв'язку з цим в якості першочергового нами ставиться наукова 

задача уточнення сутності ключових понять «регіон», «економічний 

потенціал», «соціальний потенціал», «соціально-економічний потенціал 

регіону», а також визначення структури соціально-економічного 

потенціалу і його місця в економічному розвитку регіону.  

Регіон являє собою цілісну соціально-економічну систему, що володіє 

в умовах унітарної держави певною специфікою. Головним моментом тут є 

відмінності між національним і регіональним рівнями економіки.  

В умовах інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки, 

становлення постіндустріальної суспільної системи, в якій ключовим 

продуктом економіки стає інформація, інтелектуальний продукт людської 

життєдіяльності, змінюються підходи до визначення сутності «регіону» та 

регіональної специфіки управління економікою. Новий зміст поняття 

«регіон», на наш погляд, повинно бути відображено у визначенні терміна 

«соціально-економічний потенціал регіону». 

У сучасній економічній науці окремий регіон розглядається як 

економічна підсистема національної економіки (як регіональний 

господарський комплекс), що має економічні зв'язки з державними 

регулюючими системами, з іншими регіонами і зовнішнім світом [43; 72; 

75]. 

В економічній літературі існує безліч підходів до визначення сутності 

поняття «регіон». Іноді воно ототожнюється з поняттями «область», 

«район», наприклад, вважається, що регіон (як область, район) – це 

«частина країни, що відрізняється від інших областей сукупністю 

природних і історично сформованих, відносно стійких економіко-

географічних та інших особливостей, нерідко поєднуються з 
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особливостями національного складу населення» [43; 63; 74]. З позицій 

соціально-економічної географії регіон розглядається як «територія, 

обмежена частина твердої поверхні Землі з притаманними їй природними 

та антропогенними властивостями і ресурсами, що характеризується 

протяжністю як особливим видом просторового ресурсу і географічним 

положенням і іншими якостями», Відповідно під районом розуміється 

«територія за сукупністю насичують нею елементів відрізняється від інших 

територій та володіє єдністю, взаємозв'язком складових елементів, 

цілісністю як об'єктивною умови і закономірного результату розвитку 

даної території». Деякими вітчизняними вченими-регіоналістами 

висловлюється точка зору, що регіон – це частина території країни, що 

збігається або не збігається з межами суб'єкта країни. 

Так, вчені Варналій З. С., Гладкий Ю.Н. і Чістобаев А.І. вважають, що 

«під регіоном розуміється частина території, що володіє спільністю 

природних, соціально-економічних, національно-культурних та інших 

умов» [1; 21]. Автори розглядають регіон і як суб'єкт країни, і як група 

суб'єктів країни, і як якась територія, не збігається з адміністративними 

кордонами. 

Інша група дослідників Данилишин Б. М., Чернюк Л.Г., Фащевський 

та ін.. розглядають регіон як «територіальне утворення, що має чітко 

окреслені адміністративні кордони, в межах яких відтворюються соціальні 

та економічні процеси забезпечення життя населення, обумовлені місцем 

регіону в системі територіального і суспільного розподілу праці» [39; 41]. 

Третя група дослідників Клиновий Д. В., Пепа Т. В., Долішній М., 

Злупко С. визначає регіон, як територію в адміністративних межах країни, 

що характеризується наступними основними рисами: комплексністю, 

цілісністю, спеціалізацією і керованістю, тобто наявністю політико-

адміністративних органів управління [44; 77]. 

Ми дотримуємось тієї точки зору, коли під регіоном розуміється 

територія, що збігається в межах з країною, так як це дозволяє розглядати 
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регіон як цілісний об'єкт управління, який має єдиний бюджет, чітку 

регіональну соціально-економічну політику, регіональні пріоритети, що 

враховують наявну специфіку. В умовах глобалізації світової економіки, 

державна економічна специфіка згладжується, а регіональна виходить на 

перший план. Крім цього, рентою повинен розглядатися не тільки як об'єкт 

управління, але і з позицій існування в ньому ринкових економічних 

відносин [21;42]. 

Таким чином, регіон – це економічна підсистема національної 

економіки, яка перебуває територіально в межах адміністративних 

кордонів країни, що володіє особливим географічним положенням, рядом 

природних, соціально-економічних, національно-культурних та інших 

особливостей, що має єдиний бюджет, чітку регіональну соціально-

економічну політику, регіональні пріоритети, які враховують специфіку 

регіону, що має властивості комплексності, цілісності, спеціалізації, 

керованості [42]. 

В нашому дослідженні великого значення набуває визначення 

взаємозв'язку між різним розумінням суті регіону як об'єкта управління і 

складовими елементами економічного потенціалу регіону. 

Поняття «потенціал» походить від латинського слова, що в перекладі 

означає – сила, міць. Потенціал – джерела, засоби, запаси, які можуть бути 

використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення певної мети; це 

можливості окремої особи, суспільства, держави в певній галузі. 

Потенціал, має на увазі сукупність наявних засобів, можливостей у 

будь-якій області. Отже, потенціал – це те, що є в прихованому вигляді і 

може бути проявлено за певних умов. 

Вікіпедія визначає потенціал як «кошти, запаси, джерела, які є в 

наявності і можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для 

досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь 

завдання;можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 

галузі» [26]. 
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Під потенціалом взагалі розуміються можливості, здібності, 

приховані, нереалізовані резерви досліджуваного об'єкта, які при зміні 

навколишніх умов можуть перейти з можливості в дійсність Наявність 

потенціалу у будь-якого об'єкта обов'язково передбачає безліч варіантів 

його використання. Сам по собі потенціал без визначення мети його 

використання існувати не може, оскільки, кажучи про будь-який 

потенціал, завжди мається на увазі те, для чого власне і потрібні резерви і 

можливості, а саме - для досягнення деякого кінцевого результату. Так, 

наприклад, визначення виробничого потенціалу і його відмежування від 

інших видів системи економічних потенціалів випливає з специфіки мети 

його використання та формування матеріальної бази виробництва, яка бере 

участь у створенні продуктів виробництва.  

Поняття «економічний потенціал» господарства (економічної 

системи) широко використовується в літературі і на практиці. Однак його 

зміст трактується неоднозначно в різних джерелах, що призводить до 

множинності оцінок економічного потенціалу однієї і тієї ж економічної 

системи [133]. 

Під економічним потенціалом регіону розуміється сукупна здатність 

економіки регіону, її галузей, підприємств, господарств здійснювати 

виробничо-економічну діяльність, випускати продукцію, товари, послуги, 

задовольняти запити населення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток 

виробництва і споживання. Економічний потенціал регіону визначається 

природними ресурсами регіону, засобами виробництва, трудовими і 

науково-технічним потенціалом, накопиченням в регіоні об'ємом 

національного багатства [78]. 

Економічний потенціал регіону є сукупним виразом матеріальної бази 

регіону, що враховують обсяг розташованого в межах даного 

територіального утворення майна, вираженого в кількісних показниках, а 

також якісні характеристики, які спричиняють можливості реалізації цього 

майна в регіоні [11;84; 102]. 
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У економічному словнику поняття «економічний потенціал» 

визначається наступним чином: «під економічним потенціалом 

розуміється сукупна можливість народного господарства в цілому і 

окремого економічного району держави створювати певну кількість 

споживчих вартостей при даному рівні розвитку продуктивних сил 

суспільства і ефективності їх використання» [53]. 

Економічна енциклопедія визначає економічний потенціал як сукупну 

«здатність галузей народного господарства виробляти промислову і 

сільськогосподарську продукцію, здійснювати капітальне будівництво, 

перевезення вантажів, надавати послуги населенню в певний історичний 

момент [55]. 

Економічний потенціал – це багатогранна і складна макроекономічна 

категорія, в той же час недостатньо досліджена, його не слід вважати 

остаточно сформованим, про що свідчать різні точки зору. «Якість» самої 

системи є одним з найважливіших факторів крім оцінки окремих ресурсів.  

Так, О.М. Любченко [82] справедливо зауважував, що при оцінці 

економічного потенціалу основний упор робиться на продуктивні сили, 

залишаючи осторонь виробничі відносини. У його трактуванні 

народногосподарський потенціал включає і організаційний аспект. 

Загалом, соціально-економічний потенціалл – сумарна характеристика 

ресурсних можливостей регіональної, національної економіки або окремої 

галузі господарювання.  

Одним з найважливіших джерел розвитку і функціонування 

суспільства є його соціальний потенціал. Це вся сукупність соціальних 

факторів, від яких залежить зростання матеріальних і духовних джерел 

соціального розвитку і ступінь їх використання. 

Відповідно соціальний потенціал об'єднує: 

- виробничі і всі суспільні відносини, форми господарства і 

господарювання як рушійну силу розвитку виробництва і суспільства в 

цілому; 
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- накопичене суспільне матеріальне багатство, що 

використовується на підтримку досягнутого рівня і подальше зростання 

народного добробуту, поліпшення умов життя трудящих, вдосконалення 

системи життєдіяльності; 

- накопичене соціально-культурне багатство, в тому числі рівень 

знань як інтелектуальне джерело суспільного прогресу і задоволення 

духовних потреб людей; 

- соціальне середовище і соціальну поведінку людей, в тому 

числі їх ставлення до праці, цільові орієнтації тощо. 

В реальній дійсності економічний і соціальний потенціали не тільки 

взаємопов'язані, але і невіддільні один від одного. Їх спільність 

визначається тією обставиною, що людина є головною продуктивною 

силою і носієм соціальних, відносин, соціальних факторів розвитку. Тому 

кордони між економічним і соціальним потенціалом певною мірою умовні. 

Так, виробничі відносини є стороною самого виробництва, а умови праці, 

будучи істотною характеристикою рівня розвитку продуктивних сил, в той 

же час представляють один з найважливіших соціальних чинників, що 

визначають ставлення до праці і його стимули тощо. Взяті в єдності 

економічний і соціальний потенціали разом з екологічним потенціалом 

утворюють сукупний потенціал суспільства. В рамках цієї єдності 

економічний потенціал є базою зростання соціальних можливостей 

суспільства. Соціальний же потенціал представляє рушійну силу розвитку 

і використання виробничих можливостей. Екологічний потенціал утворює 

загальні передумови розвитку виробничого та соціального потенціалу, їх 

розширеного відтворення. Проте відповідність між економічним і 

соціальним потенціалами не досягається автоматично. Справа в тому, що 

соціальні і економічні форми виникають, змінюються і зникають не самі 

по собі, а в результаті свідомої діяльності людей. Їх недостатня 

відповідність характеру виробництва, потребам і можливостям розвитку і 

необхідність зміни можуть усвідомлюватися не відразу. Між економічним 
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і соціальним потенціалом не виключені протиріччя. Отримані виробничі 

результати можуть використовуватися по-різному, різні форми 

господарювання і стимулювання надають не однаковий вплив на соціальну 

поведінку людей і на виробництво тощо. Не тільки зміст, а й організація 

соціального потенціалу впливають на ступінь використання можливостей, 

закладених в продуктивних силах, науково-технічному прогресі, 

підвищенні рівня реального усуспільнення виробництва і споживання 

тощо. 

У них перехрещуються і з'єднуються різні структурні рівні та 

елементи виробничого, соціального та екологічного потенціалу і їх 

комплексних форм, включаючи потенціали різних виробничих структур, 

ресурсний, демографічний, інфраструктурний, поселенський, територій і 

регіонів тощо. 

Під соціальним потенціалом звичайно розуміють сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, якими володіє суспільство. Однак було 

б надмірним спрощенням зводити даний соціальний феномен тільки до 

сукупності цінностей. Соціальний потенціал характеризує також і 

здатність тієї чи іншої спільності забезпечувати розширене відтворення 

людини як особистості і як продуктивної сили. Тому реалізація 

соціального потенціалу – це проблема, актуальна для всіх етапів 

суспільного розвитку [82]. 

Розробка комплексних планів соціально-економічного розвитку як 

регіонів, так і окремих населених пунктів неможлива без ретельного обліку 

їх наявних трудових, духовних і соціально-політичних потенціалів. Але 

проблема соціального потенціалу не знайшла поки належного розгляду на 

базі конкретних соціологічних досліджень стосовно окремого регіону [82]. 

Під соціально-економічним потенціалом в економічній науці зазвичай 

розуміється сумарна характеристика ресурсних можливостей в тій чи 

іншій галузі господарювання. Поняття «соціально-економічний потенціал 
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регіону» відображає здатність ресурсів, засобів і можливостей вирішити 

будь-яку задачу або досягти певної мети.  

Відповідно для уточнення визначення поняття «соціально 

економічний потенціал регіону» необхідно охарактеризувати як ресурси, 

засоби і можливості, так і спрямованість їх реалізації – цілі і завдання. 

На нашу думку, визначення терміна «соціально-економічний 

потенціал регіону» має враховувати не тільки ресурси та напрямки їх 

використання, але також ґедзь розвитку економіки в регіоні і 

стимулюючий вплив регіональної та соціально-економічної політики 

регіону [55]. 

Саме введення поняття соціально-економічний потенціал обумовлено, 

з одного боку, усвідомленням обмеженості ресурсів для екстенсивного 

економічного зростання, з іншого – прагненням ввести в дію додаткові 

резерви і стимули, закладені в структурі системи або діяльності, але не 

реалізовані на практиці. 

Соціально-економічний потенціал розглядається як сукупність 

соціально-економічних чинників, джерел, стимулів, форм зростання 

ефективності використання продуктивних сил. Тому соціально-

економічний потенціал виступає як додаткове джерело ресурсів [55].  

Зазвичай соціально-економічний потенціал регіону зводився до більш 

вузьких питань, що характеризує галузеві чи інші пропорції відтворення 

або їх функціональні взаємини. Часто соціально-економічний потенціал 

прирівнювався до національного багатства (матеріальне багатство плюс 

природні ресурси) або ототожнюють з економічним потенціалом [55]. 

У структурі соціально-економічного потенціалу регіону виділяються 

наступні складові: 

- природно-ресурсний потенціал регіону (забезпеченість 

основними природними ресурсами, стан навколишнього середовища); 
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- трудовий потенціал, тобто чисельність населення і трудові 

ресурси регіону (статевовікова структура, рівень і динаміка зайнятості по 

галузях народного господарства), загальноосвітній рівень; 

- виробничий потенціал регіону(стан основного капіталу і 

ступінь його зносу по галузях, технологічна і відтворювальна структура 

основного капіталу, рівень технологічної озброєності і 

спеціалізаціївиробництва, конкурентоспроможність продукції); 

- інноваційний потенціал, або науково-технічний і кадровий 

потенціал регіону (ресурсна, технологічна і кадрова бази НДДКР, 

результатів наукової і винахідницької діяльності, масштабів застосування 

прогресивних, традиційних і наукомістких технологій); 

- регіональні і геополітичні аспекти (диференціація рівнів 

соціально-економічного розвитку, природно-кліматичні відмінності, рівень 

антропогенного навантаження по регіонах, місце економіки регіону в 

територіальному поділі праці, напрямки економічної інтеграції); 

- соціальний потенціал регіону (соціальна структура суспільства 

і рівень життя окремих соціальних верств, ступінь диференціації 

населення, структура доходів і багатства населення, питома вага заробітної 

плати в доходах, рівень зайнятості, фізичне, психічне та духовне стан 

населення, соціальна інфраструктура); 

- інфраструктурний потенціал регіону (транспорт, зв'язок, 

комунікації, сфера послуг, банківська система, біржі, фонди тощо).  

На думку Г.М. Калетніка, Г. М. Заболотного, С.В. Козловського, 

економічний потенціал представляється як система, що складається з 

підсистем, потенціалів різного порядку [56; 71]. 

Потенціал вищого рівня складається з потенціалів нижчого рівня. 

Взаємний вплив потенціалів одного рівня зумовлено такими 

властивостями економічних ресурсів, як взаємозамінність і 

взаємодоповнюваність. Основні взаємозв'язки між різними складовими 
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соціально-економічного потенціалу регіону відповідно представлені на 

рис. 1.7.  

Побудова системи взаємозв'язків потенціалів і знаходження деякої 

структури утруднено в силу абстрактності досліджуваного предмета. В 

першу чергу, це пов'язано з тим, що потенціали не тільки перетинаються 

один з одним, але і взаємопоглинаються [71]. 

 

 

Рис. 1.7. Основні складові соціально-економічного потенціалу регіону 
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Ринкoвi рeфoрми пocтaвили нa пoрядoк дeнний питaння прo 

cтiйкicть coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cтруктури i змуcили пo-нoвoму oцiнити 

зв’язoк мiж eкoнoмiчним зрocтaнням i рiвнeм життя. Фaктичнo мoвa йдe 

прo cтупiнь гнучкocтi coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми (нa рiзних рiвнях) i 

мoжливocтях її aдaптaцiї дo мiнливих умoв. У цьoму випaдку 

нeмaлoвaжливим cтaє зaвдaння визнaчeння нaпрямкiв мaйбутньoгo 

рoзвитку, бo вoни визнaчaють хaрaктeр oцiнки кoмпoнeнтiв CEП. 

Визнaчaючи нaпрямoк рoзвитку, ми прихoдимo дo нeoбхiднocтi рeaлiзaцiї 

iннoвaцioннoгo пoтeнцiaлу, щo прeдcтaвляє coбoю дiяльнicть, якa 

cпрямoвaнa нa вирiшeння зaдaч coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку, щo 

oб’єднує в coбi прoвeдeння пoшукoвих нaукoвих дocлiджeнь, викoнaння 

приклaдних нaукoвo-дocлiдних i дocлiднo-кoнcтруктoрcьких рoбiт 

(НДДКР), прaктичнe втiлeння oтримaних рeзультaтiв у вирoбництвi тa 

coцiaльнiй cфeрi [56]. 

Отже, розглядаючи соціально-економічний потенціал регіону не 

можна не враховувати, інноваційний потенціал. 

В сучасних умовах визначальною характеристикою рівня і 

перспектив розвитку регіону є його конкурентоспроможність, і тільки ті 

регіони можуть бути конкурентоспроможними, які здатні генерувати 

інноваційні ідеї і впроваджувати їх у виробництво. Однак багато проблем 

інноваційної розвитку як невід'ємної складової сталого економічного 

зростання залишаються ще невирішеними. 

Конкурентоспроможність регіонів багато в чому визначає їх 

інноваційний потенціал. Дослідження величини інноваційного потенціалу, 

факторів його розвитку в регіонах України дозволить виявити 

закономірності регіонального розвитку та визначити загальнонаціональні 

тенденції. 

Теоретичні та практичні питання формування інноваційного 

потенціалу, оцінки його величини, визначення інноваційної активності 

регіонів розроблені недостатньо. Вивчення різних підходів до визначення 
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поняття інноваційного потенціалу регіону; факторів, що визначають його 

величину; показників, які оцінюють його рівень, показує відсутність 

єдності в основних визначеннях інноваційного потенціалу. 

Актуальність даного аспекту визначається тим, що при розробці 

стратегічних рішень регіональної політики необхідно розташовувати 

показниками, що дозволяють оцінити інноваційний потенціал регіону та 

рівень його використання. 

Однак теоретичні і практичні проблеми формування та ефективного 

використання інноваційного потенціалу регіону, незважаючи на їхню 

соціальну значимість, є недостатньо розробленими. 

В даний час в економічній літературі немає єдиного тлумачення 

такого поняття як «інноваційний потенціал». У роботі В.І. Захарченко, 

Н.М. Корсікова і М. М. Меркулова під інноваційним потенціалом 

(економіки, регіону, галузі, підприємства) розуміється організована 

сукупність взаємопов'язаних умов і ресурсів (матеріальних, фінансових, 

кадрових, інформаційних, інтелектуальних та інших), що забезпечують, з 

одного боку, відтворення існуючої науково-технічної і технологічної бази і 

можливість здійснення інноваційної діяльності, а також можливість 

розширеного відтворення національної інноваційної системи та її 

інфраструктури. У даній роботі автори виділяють три групи носіїв 

інноваційного потенціалу. До першої групи належать наукові організації та 

підприємства, які беруть участь у створенні нововведень і в їх просуванні 

до споживача. До другої груш відносять несучу здатність 

соціокультурного середовища, що пред'являє попит на нововведення і 

забезпечує їх реалізацію. До третьої групи відносяться безпосередньо самі 

нововведення з їх здатністю впливати на зростання суспільних благ. 

Головними носіями інноваційного потенціалу, на думку авторів, є 

фундаментальні дослідження і наукомістка промисловість, що 

концентрують необхідні ресурси: науково-технічні, технологічні, 

виробничі, кадрові, фінансові. організаційні [61]. 
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На думку Н.М. Буняк «темпи інноваційного оновлення суспільства 

мають чітко виражену залежність від рівня і співвідношення певних, 

піддаються якісному і кількісному аналізу параметрів, притаманних 

конкретному суспільству. Перш за все, це інноваційний потенціал, що 

характеризує граничні, максимальні можливості суспільства з точки зору 

генерації та втілення інноваційних ідей». З точки зору автора, 

інноваційний потенціал залежить від рівня розвитку науки, виробничих 

можливостей, доступності сировинних ресурсів, є характеристикою 

накопичених за минулі періоди інноваційних можливостей і ніколи не 

реалізується повністю [17;115]. 

Автор Беновська Л. Я. визначає інноваційний потенціал (держави, 

регіону, галузі, організації) визначають як сукупність різних видів 

ресурсів, включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, науково-

технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності 

[15;57; 129]. 

Т.О. Загорна, І. М. Герасименко та ін.. вважають, що будь-яке 

інноваційний розвиток – це не тільки основний інноваційний процес, а й 

розвиток системи факторів і умови, необхідних для його здійснення, тобто 

інноваційного потенціалу. Процес інноваційного розвитку автор розглядає 

у взаємозв'язку двох його головних складових: реалізації інноваційних 

проектів і розвитку інноваційного потенціалу. В якості основних 

складових інноваційного потенціалу прийняті виробничо-технологічний, 

кадровий, науково-технічний, фінансово-економічний потенціали. 

Інноваційний потенціал, на думку А. Миколаєва, визначає як би 

завершальну частину виробничого циклу і його реальні пропускні 

можливості, що істотно позначається на кінцевому результаті. Автор 

говорить про необхідність оцінки інноваційного потенціалу України, 

провідних економічних районів, з чим не можна не погодитися [125; 151]. 

Матвєєва М.Л., Герасимчук З. В., Куцай Н. С. під інноваційним 

потенціалом розуміє «здатність даного об'єкту реального сектора 



53 

забезпечити достатній ступінь поновлення факторів виробництва, їх 

комбінацій в технологічному процесі, що випускається, організаційно-

управлінських структур і корпоративної культури» [36; 129; 151]. 

Досліджуючи проблеми інноваційного розвитку підприємств, 

Н.Ю. Подольчак, Ю.О. Блинда визначає інноваційний потенціал як 

здатність досягати при наявних ресурсах поставлених інноваційних цілей. 

У структурі інноваційного потенціалу С. Кочетков виділяє кадровий, 

виробничий та інвестиційний потенціали. Автор говорить про доцільність 

вартісного вимірювання інноваційного потенціалу підприємства [67; 151; 

69;125]. 

Автори Гальчинський А.С., Геєць В.М. інноваційний потенціал 

розглядають як «здатність різних галузей народного господарства 

виробляти наукоємну продукцію, що відповідає вимогам світового ринку». 

На думку авторів, інноваційний потенціал «включає в себе наукові, 

проектні та конструкторські розробки, потужності експериментальних 

послуг, пов'язані з підготовкою нового виробництва, інструмент і 

оснащення для проведення наукомістких операцій, засоби технологічного 

контролю і т.д.» [32; 103]. 

С.М. Бухонова і Ю.А. Дорошенко, говорячи про інноваційний 

потенціал підприємства, виділяють дві основні складові інноваційного 

потенціалу: науково-дослідний і ресурсний потенціал. Ресурсний 

потенціал, в свою чергу, складається з фінансового, кадрового, 

матеріально-технічного та організаційно-структурного потенціалів [20; 

114]. 

Д. В. Солоха, Т. І Городинський, В.К. Заусаев, С.П. Бистрицький, 

Н.Ю, Криворучко вважають, що інноваційний потенціал знаходиться в 

одній площині з науково-технічним потенціалом, але має комерційну 

складову. На їхню думку, інноваційний потенціал включає в себе 

матеріальні, кадрові, фінансові ресурси, які зосереджені в сфері науки і 
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науково-технічних розробок, а також інституціональну та інфраструктурну 

сфери, що забезпечують комерціалізацію цих розробок [37; 119]. 

Ілляшенко С.М. інноваційний потенціал регіону визначає як 

«підсистему регіональної інноваційної системи». У свою чергу, 

регіональна інноваційна система розглядається автором як відкрита, 

динамічна, імовірнісна соціально-економічна велика підсистема регіону, 

що представляє собою сукупність пов'язаних і взаємодіючих між собою 

елементів [65]. 

В. О. Шутенко, Т. І. Городинський, А.Л. Когут та інші розглядають 

інноваційний потенціал як міру здатності і готовності економічного 

суб'єкта здійснювати інноваційну діяльність. При цьому під здатністю 

розуміється наявність і збалансованість структури компонентів потенціалу, 

а під готовністю - достатність рівня розвитку потенціалу для формування 

інноваційно-активної економіки. Структурно інноваційний потенціал 

автори пропонують розглядати з точки зору ресурсної компоненти, що 

характеризує можливості окремих ресурсів для здійснення інноваційної 

діяльності в регіоні. Як компоненти інноваційного потенціалу 

використовуються кадрова, техніко-технологічна, фінансова та наукова 

складові. Такий підхід, на наш погляд, видається обгрунтованим. Крім 

того, розглядається результативна компонента інноваційного потенціалу, 

що відображає результат реалізації використання ресурсних можливостей. 

Результативна компонента, на думку авторів, буде характеризувати 

досягнутий рівень інноваційного потенціалу. Тут слід зазначити, що 

показники, що рекомендуються для оцінки результативної компоненти, 

будуть швидше характеризувати рівень використання інноваційного 

потенціалу, а не просто досягнутий рівень інноваційного потенціалу [151]. 

Автори Шамина Л.К. та інші інноваційний потенціал розглядають 

кік сукупність ресурсної та результативної складових. При цьому 

ресурсний потенціал – це сукупність ресурсів, що використовуються в 

певних соціально-економічних формах дня виробництва інноваційної 
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продукції, що задовольняє суспільні потреби. З іншого боку, інноваційний 

потенціал розглядається як «сукупність інноваційних ресурсів, 

представлених у вигляді продукції інноваційної діяльності виробничої 

сфери, яка, в свою чергу, є ресурсом нового циклу інноваційного процесу» 

[138]. На наш погляд, інноваційний потенціал необхідно розглядати з 

точки зору ресурсного підходу, а інноваційну активність як 

результативний аспект. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна констатувати, що 

інноваційний потенціал повинен розглядатися як сукупність певних 

ресурсів, або, інакше кажучи, елементів, які використовуються в 

інноваційній діяльності суб'єкта. Деякі автори вважають такий 

«ресурсний» підхід не зовсім вірним через те, що наявний інноваційний 

потенціал може бути використаний по-різному при різних умовах, що 

може дати невірну оцінку величини інноваційного потенціалу. У зв'язку з 

цим, поняття «інноваційний потенціал регіону» може розглядатися як 

результуюча сукупність наукового, кадрового, технічного, фінансово-

економічного, інформаційно-комунікаційного потенціалів, що забезпечує 

інноваційну діяльність і визначає рівень розвитку економіки регіону. 

Найважливішою складовою частиною інноваційного потенціалу 

регіону є науковий потенціал. 

Райзберг Б.Л., Лозовський Л.ТН., Стародубцева Є.Б. розглядають 

науковий потенціал країни у вигляді науково-дослідних, проектно-

конструкторських. технологічних організацій, експериментальних 

виробництв, досвідчених полігонів, навчальних закладі, персоналу та 

технічних засобів цих підприємств [107]. 

Антонюк К. під науково-технічним потенціалом країни розуміє 

узагальнену характеристику рівня розвитку науки, інженерної справи, 

техніки, можливостей і ресурсів, якими володіє суспільство для вирішення 

науково-технічних проблем [8]. 
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Автори Л.ІФедулова, Ю.М. Бажал І. А. Шовкунта ін. розглядають 

поняття «науково-технічний потенціал», розуміючи під ним організовану 

сукупність взаємопов'язаних умов і ресурсів, які забезпечують, з одного 

боку, відтворення апробованих і можливість отримання нових наукових 

знань, а з іншого - відтворення існуючих умов (включаючи організаційно-

економічні форми існування наукового колективу) і можливість розробки 

технічних нововведень за нормативний період часу [68]. 

Науково-технічний потенціал регіону, на наш погляд, можна 

визначити як сукупність матеріально-технічних засобів науки, наукових 

кадрів і експериментальних виробництв наукових організацій, а також 

підрозділів, провідних НДДКР на підприємствах регіону. 

Іншою не менш важливою складовою інноваційного потенціалу 

регіону є кадровий потенціал. Саме кадровий потенціал є основою 

економічного зростання і конкурентоспроможності регіону. 

В умовах інноваційного розвитку першорядне значення набуває не 

просто накопичення нових знань і навичок, а вміння їх творчо 

застосовувати, виробляючи нові ідеї, ноу-хау. У сучасній економіці, тісно 

пов'язаної з інформаційною революцією, вирішальним фактором став 

людський капітал, тобто здатність перетворювати інформацію в знання. 

Фізичний капітал не зник, але втратив заспіваю домінуючу позицію. 

Регіональний підхід по відношенню до науково-дослідним кадрам і 

кадровим потенціалом означає, що перемогу в боротьбі за більш 

кваліфіковані кадри беруть регіони, які забезпечують більш високу якість 

життя, в тому числі і більш якісну освіту. 

Технічний потенціал дозволяє реалізувати результати наукових 

досліджень і організувати виробництво нової інноваційної продукції, 

нових технологічних процесів. Як відомо, під інноваційною продукцією 

розуміється розробка, організація виробництва і реалізації принципово 

нової продукції, а також розробка і впровадження технологічно 

удосконаленої продукції зі значно поліпшеними якісними 
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характеристиками на основі використання нових матеріалів і нових 

технологій.  

Процесні інновації – це створення та впровадження нового 

виробничого обладнання, нових технологічних процесів, нових методів 

організації виробничого процесу. 

Фінансово-економічний потенціал характеризує наявність і 

достатність У процесі посилення конкуренції пріоритети в розвитку 

матимуть ті регіони, які будуть створювати і освоювати нові високі 

технології, а не тільки їх використовувати для власних фінансових 

ресурсів регіону. І.В. Степанова фінансові ресурси регіону визначає як 

частина грошових ресурсів, які утворюються в основному на території 

регіону, акумулюються в регіональних централізованих та 

децентралізованих фондах і витрачаються головним чином на потреби 

капіталовкладень, невиробничого споживання і соціальних виплат 

населенні регіону [125; 149]. 

Під фінансово-економічним потенціалом можна розуміти частину 

фінансових ресурсів регіону або фінансові можливості, якими володіє 

регіон для здійснення інноваційної діяльності. 

У сучасному світі високими темпами розвиваються інформаційні 

технології. Тому говорячи про інноваційний потенціал регіону не можна 

розглядати його без урахування такої важливої складової як застосування 

нових інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). 

Впровадження ІКТ сприяє економічному зростанню в регіонах, 

підвищення їх конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для 

розвитку малого і середнього бізнесу, більш ефективному державному і 

місцевому самоврядуванню. Розвитку ІКТ сприяють зростаючі обсяги 

електронної торгівлі в приватних і громадських секторах. 

Таким чином, інноваційний потенціал являє собою сукупність 

наукового, кадрового, технічного, фінансово-економічного та 
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інформаційно-комунікаційного потенціалів, що знаходяться в тісному 

органічному зв'язку (рис. 1.8). 

Наявні результати досліджень інноваційного розвитку України та її 

регіонів свідчать про низьку ефективність використання інноваційного 

потенціалу. 

 Інноваційний розвиток країни і її регіонів гальмують застарілі 

основні виробничі фонди і технології, низький попит на власну продукцію, 

високий рівень податків та облікової ставки, відтік капіталу і 

висококваліфікованих фахівців за кордон і ряд інших чинників.  

 

 

 

Рис. 1.8. Інноваційний потенціал регіону 

 

На початку 90-х років Україна мала високим науково-технічним. 

кадровим, виробничим потенціалом, однак, як відзначали багато 

дослідників, непрофесіоналізм законодавчої і виконавчої влади привів 

країну до кризи. Відповідно до нещодавно опублікованого дослідження 

Всесвітнього економічного форуму, Україна за індексом глобальної 

конкурентоспроможності 2015-2016 посіла 79-е місце серед 140 країн 

світу, втративши за рік три позиції (у попередньому рейтингу займала 76-у 

позицію) [105]. 
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Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з більш ніж 

100 змінних, які становлять 3 основні групи субіндексів: «Основні 

вимоги», «Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фактори 

вдосконалення». 

Згідно з даними дослідження, Україна найбільше втратила позицій за 

показниками, які характеризують розвиток інфраструктури, 

макроекономічне середовище та розвиток фінансового ринку країни[105]. 

Що стосується інновацій, то за індексом інноваційної спроможності 

у 2015-2016 рр. Україна посіла 54 місце, піднявшись на 30 позицій 

порівняно з 2014-2015 рр. В країні підвищилась здатність до інновацій, 

якість науково-дослідних інститутів, витрати на дослідження та розробки, 

державні закупівлі високотехнологічної продукції, кількість вчених та 

інженерів [105].  

Вчені говорять про те, що в даний час США. Японія, Німеччина та 

інші розвинені країни, провідні світові компанії світу переходять на 

принципи «нової економіки» - економіки забезпечення загальної якості на 

основі знань, нових інформаційних технологій. 

Так, в США витрати федерального бюджету на освіту з 1980 по 2000 

рік зросли в два рази, а з 2001 р по 2017 року їх заплановано збільшити ще 

на 50%. Витрати США на цілі освіти в 100 разів вище, ніж в Україні [120]. 

Як показують дослідження, саме розвиток «нової економіки» є 

умовою забезпечення сталого та якісного економічного зростання. Як 

зазначає В. Геєць, у багатьох країнах Заходу «нова економіка» забезпечує 

до 30% зростання ВВП, Україна має передумови для розвитку «нової 

економіки», тому що має певний потенціал в області інновацій, 

підготовленим кадровим по тенціалом [34]. 

У літературі слово «фактор» трактується як необхідна умова, що 

забезпечує виконання «суперницького»процесу або його рушійна сила. 

Говорячи про фактори, що впливають на інноваційний потенціал регіону, 

можна дати, таке визначення. Фактори, що визначають величину 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0
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інноваційного потенціалу регіону – це рушійні сили, що сприяють 

формуванню та зростання його інноваційного потенціалу. 

У даній роботі фактори, що визначають величину інноваційного 

потенціалу регіону, розглядаються стосовно кожної з окремих складових 

(потенціалів). 

Внаслідок відсутності в країні умов для ефективної інноваційної 

діяльності знижується частка інноваційно-активних підприємств, 

застарівають основні виробничі фонди, а також старіють наукові кадри 

дослідних організацій та професорсько-викладацький склад ВНЗ. 

Як відомо, основними факторами мощі США є ефективна діяльність 

законодавчих органів, сильний науковий потенціал, високий рівень 

патентування, інноваційна активність підприємств, інтеграція науки, 

освіти і виробництва, великі інвестиції в НДДКР, ефективна система 

мотивації праці працівників. У США велика увага приділяється 

підвищенню конкурентоспроможності вищої освіти. Щорічно на цілі 

вищої освіти витрачається близько 7% ВВП, тоді як в Україні – лише 0,5%. 

Лауреат Нобелівської премії, академік РАН Ж.І.Алферов говорить 

про те, що якщо держава не підніме науку і освіту, то воно ніколи не 

підніметься, а стане не тільки сировинним придатком для розвинених 

країн, а й освітнім придатком, тому що готуватиме кадри не для себе, а для 

Заходу, для зарубіжних наукових центрів і університетів [137]. Ці слова 

підтверджують цифри. 

Як зазначає І. А. Бевз, різке скорочення фінансування науки і 

погіршення умов для науково-дослідницької діяльності привели до падіння 

престижу науки в суспільстві і відтоку кадрів. Чисельність дослідників 

зменшилася за останні 10 років більш, ніж в 2 рази. При цьому частка 

вчених в середній віковій групі - від 30 до 40 років - скоротилася обвально, 

в результаті чого під загрозою опинилася спадкоємність поколінь і 

збереження наукових шкіл. Одночасно відбулося різке старіння наукових 

кадрів. Через витік умів країна щорічно втрачає понад 50 млрд. дол. [120]. 
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За цей же період істотно скоротилася чисельність наукових 

співробітників. Однак, що зберігся інтелектуальний і науковий потенціал, 

що становить основу інноваційного потенціалу.І він повинен бути 

використаний в повній мірі. 

У зв'язку з вищевикладеним, головні чинники, що забезпечують 

величину інноваційного потенціалу регіону, пов'язані з розвитком науково-

технічного і кадрового потенціалу. 

До фактором, що визначає величину наукового потенціалу регіону, 

по-нашому думку, можна віднести наступні: 

- достатнє фінансування наукових досліджень; державна 

підтримка науки та інноваційної діяльності; 

- достатній рівень заробітної плати науковців; 

- винахідницька активність; 

- результативність наукових досліджень. 

До факторів, що визначають величину кадрового потенціалу регіону, 

відносяться: 

- перехід до компетентнісного утворення; 

- інвестиції в підготовку і перепідготовку кадрів; 

- багаторівнева система підготовки та перепідготовки, кадрів і-

регіоні; 

- висока кваліфікація кадрів; 

- ефективна система мотивації праці працівників; 

- достатній рівень оплати праці працівників; 

- конкурентоспроможність ВНЗ. 

Технічний потенціал регіону, на нашу думку, можна 

охарактеризувати як сукупність матеріально-технічних засобів, за 

допомогою яких здійснюється розробка і випуск нових видів продукції, 

впровадження передової виробничої техніки і технологій, а також 

впровадження нових або значно вдосконалених методів організації 

виробництва і праці. 
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Основним видом інноваційної діяльності є придбання машин і 

обладнання, так як без новітнього прогресивного обладнання не можливо 

забезпечити, конкурентоспроможність продукції, що випускається. 

До факторів, що визначають величину технічного потенціалу 

регіону, необхідно віднести: 

- підвищення рівня автоматизації виробництва і управління на 

основі нових інформаційних технологій; 

- впровадження нової прогресивної техніки; 

- використання нових прогресивних і ресурсозберігаючих 

технологій; 

- вдосконалення організації виробництва і праці; 

- оновлення основних виробничих фондів; 

- наявність дешевих і доступних ресурсів в регіоні. 

- Величина фінансово-економічного потенціалу регіону 

залежить, на наш погляд, від наступних, чинників: 

- якісне правове регулювання інноваційної діяльності; 

- податкові кредити і податкові інвестиційні кредити; 

- інвестиції в інновації; 

- інвестиційна привабливість підприємств регіону; 

- низькі процентні ставки по кредитних ресурсах; 

- рівень інтеграції всередині ринкових суб'єктів регіону; 

- висока ефективність виробництва в регіоні; 

- рівень конкуренції на регіональному ринку; 

- доступність кредитів; 

- прямі іноземні інвестиції; 

- стабільність банків; 

- наявність венчурного капіталу; 

- конкурентоспроможність території регіону. 
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Відмінною рисою інноваційної економіки є не тільки розробка і 

випуск високотехнологічної продукції, а й ефективне використання 

інформаційних та комунікаційних технологій. 

Основними факторами, що визначають застосування інформаційних 

і комунікаційних технологій в регіоні, є: 

- рівень розвитку Інтернет користувачів; 

- рівень забезпечення стільниковими телефонами; 

- рівень забезпечення телефонними лініями; 

- рівень забезпечення персональними комп'ютерами. 

Економічне зростання визначається і вимірюється як збільшення за 

деякий період часу валового продукту (в цілому або на душу населення). 

Отже, з одного боку соціально-економічний потенціал регіону – це 

досягнутий рівень соціально-економічного розвитку, з іншого – це 

можливість його подальшого підвищення, для чого необхідні певні 

ресурси і умови. Величина і динаміка зміни соціально-економічного 

потенціалу визначається трьома групами залежностей: кількісними і 

якісними характеристиками складових потенціалу; взаємозв'язками між 

підсистемами (системним якістю); впливом зовнішніх факторів. 

 

 

1.3. Вдосконалення методики оцінки інноваційногопотенціалу 

регіону на основі комплексної системи індикаторів його розвитку 

 

 

Досвід і тенденції розвитку провідних країн світу показують, що 

тільки інноваційний шлях розвитку є основним фактором економічного 

зростання і конкурентоспроможності. Всі розвинені країни ведуть 

моніторинг індикаторів інноваційного розвитку. 

У нашому дослідженні проведено аналіз основних показників, що 

застосовуються у світовій практиці для оцінки рівня інноваційного 
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розвитку країн, і зроблена спроба на основі узагальнення сучасного 

світового досвіду порівняльної оцінки інноваційного розвитку 

запропонувати показники, які можуть бути використані на регіональному 

рівні. 

Були вивчені показники, використовувані ВЕФ, для оцінки 

інноваційної спроможності та інноваційного розвитку країн, зокрема, 

індекс інноваційної спроможності (NICI), введений в практику в 2002 р В 

основі його побудови лежить ранжування країн за кількістю 

зареєстрованих патентів на 10 тис. чол. населення. На наш погляд, цей 

показник відображає результативність інноваційної діяльності і може бути 

використаний як показник інноваційної активності регіону. 

В якості інших показників, що характеризують інноваційний процес, 

в доповідях ВЕФ і розрахунках фахівців ЄС використовуються: 

чисельність науково-технічного персоналу, частка у ВВП витрат на 

некомерційні державні та університетські НДДКР, частка витрат на 

інновації в загальній сумі торговельного обороту, частка продажів нових 

на ринку товарів в загальній сумі торговельного обороту, домашній доступ 

в Інтернет і ін. 

Проведений аналіз використовуваних показників показав, що вони 

відображають ресурсне забезпечення НДДКР., рівень кадрового 

потенціалу, інноваційну активність малого та середнього бізнесу і 

результати інноваційної діяльності. 

Ефективна інноваційна діяльність регіонів можлива лише за умови 

наявності достатнього інноваційного потенціалу. Тому вибирати 

показники та методику оцінки рівня інноваційного потенціалу регіону слід 

ретельно. 

У науковій літературі для оцінки величини інноваційного потенціалу 

регіону або країни також пропонується цілий ряд показників. 

Сучасна економічна література представляє безліч методологічни 

підходів до вибору показників і методів оцінки інноваційного потенціалу 
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регіону з точки зору його здатності формувати інноваційно-активну 

економіку. Більшість з них пропонують використовувати ряд показників, 

що характеризують різні компоненти інноваційного потенціалу регіону. 

Важливе значення набуває питання порівнянності використовуваних, 

показників. І тут пропонуються різні підходи. 

О.С. Москвіна в своїй роботі для характеристики інноваційного 

потенціалу регіону пропонує використовувати систему узагальнюючих 

показників. Ця система, включає групи показників, які оцінюють кадрову, 

техніко-технологічну, фінансову і наукову складові. Крім того, автор 

пропонує показники для опеньки результативною компоненти. До 

показників оцінки кадрової складової О.С. Москвіна відносить такі 

показники як частка працівників з вищою освітою в загальній чисельності 

промислово-виробничого персоналу, частка витрат на професійне 

навчання в загальному обсязі витрат на робочу силу, чисельність студентів 

вузів на 10 тис. Чол. населення території. Техніко-технологічну складову 

пропонується оцінювати за рівнем зносу ОВФ, коефіцієнту оновлення 

ОВФ і питомою вагою обладнання з терміном експлуатації до 10 років. 

Фінансову складову інноваційного потенціалу регіону характеризують такі 

показники як частка витрат на науку і наукові дослідження в ВРП, 

відношення обсягів інвестицій в промисловість в ВРП і питома вага витрат 

на інновації в загальному обсязі продукції, що випускається.  

У числі показників, що характеризують наукову складову, 

пропонується використовувати питому чисельність працівників, що 

виконують наукові дослідження, на 10 тис. чол. населення; чисельність 

кандидатів і докторів наук на 10 тис. чол. населення території тощо. 

Результативну компоненту пропонується оцінювати за такими 

показниками як: число патентних заявок на винаходи і розрахунку на 10 

тис. чол. населення; частка інноваційної продукції в загальному обсязі 

промислової продукції і рівень інноваційної активності промислових 

підприємств [91; 120].  
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На наш погляд, за допомогою системи узагальнюючих показників, 

запропонованої О.С. Москвіною, можна дати досить повну характеристику 

інноваційного потенціалу регіону. Однак в даній системі відсутні 

показники, що характеризують інформаційно-комунікаційну складову 

інноваційного потенціалу регіону. 

Для оцінки рівня інноваційного потенціалу регіону автор пропонує 

орієнтуватися на прикордонні характеристики узагальнюючих показників. 

Наступним етапом формується нормативна модель стану інноваційного 

потенціалу, в якій дається характеристика його стану за трьома рівнями: 

Перший рівень – незадовільний стан, що вимагає радикальних 

перетворень, класифікується як слабка сторона інноваційного потенціалу; 

Другий рівень – кризовий стан, що вимагає обмежених змін, щоб 

досягти поставлених цілей інноваційного розвитку; 

Третій рівень – задовільний стан, адекватне поставленим тактичним 

інноваційним цілям. 

Далі автор використовує підхід, що дозволяє агрегувати окремі 

характеристики потенціалу та відображати їх фактично у вигляді 

сукупності координат єдиної шкали. 

Слід зазначити, що незважаючи на досить широке коло показників, 

рекомендованих автором для оцінки стану інноваційного потенціалу 

регіону, в запропонованій системі відсутні показники, що характеризують 

стан інформаційно-комунікаційного рівня регіону. 

Т. В. Уманець всі показники, що характеризують інноваційний 

потенціал на рівні регіону, підрозділяє на наступні групи: 

кадрові показники: чисельність студентів; працівників НДІ та 

наукових організацій; кандидатів, докторів наук на 1000 чоловік 

населення; рівень освіченості населення; випуск фахівців тощо; 

розвиток наукової інфраструктури та державної підтримки: кількість 

НДІ, вузів, бізнес-інкубаторів, технопарків, венчурних фондів, патентних 

відділів; система фінансування науки і державна підтримка (податкові 
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пільги) тощо; 

загальні показники: експорт товарів і послуг, частка країн у 

світовому експорті, ВВП на душу населення, інвестиції в основний 

капітал, залучення іноземного капіталу; рівень рентабельності 

продукції [124]. 

На думку В.І. Павлова і Ю.М. Корецького інноваційний потенціал 

підприємства можна оцінити за допомогою показників, об'єднаних у п'ять 

груп. В першу групу включені показники, що характеризує науково-

дослідний потенціал (наявність зареєстрованих винаходів, патентів; 

науковий рівень співробітників, частка результатів впровадження НДДКР 

у виручці і ін.). До другої групи належать показники, що оцінюють 

фінансовий потенціал (достатність власних фінансових ресурсів; 

можливості залучення венчурного капіталу; можливості залучення 

позикових коштів тощо). Третя група показників характеризує рівень 

матеріально-технічного потенціалу (рівень автоматизації виробництва; 

рівень зносу основних засобів; наявність доступу до необхідних ресурсів 

тощо). У четверту групу входять показники, що оцінюють кадровий 

потенціал: наявність кадрів, які мають спеціальну освіту і досвід 

проведення НДР; освітня та наукова структура кадрів та ін. П'ята група 

показників характеризує організаційно-структурний потенціал 

підприємства (орієнтованість організаційної структури на розробку і 

впровадження інновацій; наявність зареєстрованих торгових марок, 

відомих брендів та ін.) [20; 103]. Тут слід зазначити, що дані показники, 

охоплюють практично всі сторони інноваційної діяльності підприємства та 

заслуговують на увагу, не дивлячись на те, що рекомендуються до 

використання на мікрорівні. 

Автори С. М. Фірсова, С. В. Чеботар, В.К Заусаев, С.П. Бистрицький, 

Н.Ю. Криворучко в розробленій ними методикою оцінки 

інноваційногопотенціалу регіону пропонують використовувати цілий ряд 

показників. Ці показники зведені в 5 груп: перша група - макроекономічні 
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(ВРП, чисельність економічно активного населення, середньодушові 

доходи та ін.); друга група - інфраструктурні (кількість організацій, що 

використовують комунікаційні та інформаційні технології та веб-сайти, а 

число страхових і кредитних установ; наявність технополісів, технопарків 

тощо); третя група - правові (місцеві закони, що регулюють інноваційну 

діяльність, що надають податкові та інші пільги суб'єктам інноваційної 

діяльності); четверта група - кадрові показники (кількість організацій, що 

ведуть підготовку аспірантів і докторантів; чисельність працівників у сфері 

науки та ін.); п'ята група - економічні (обсяг інноваційної продукції, 

витрати на технологічні інновації, внутрішні поточні витрати на 

дослідження і розробки, кількість поданих заявок і отриманих патентів на 

винаходи та свідоцтв на корисні моделі та ін.) [132]. 

У даній науковій роботі коло показників, обраних для оцінки 

інноваційного потенціалу регіону, є досить широким і характеризує 

практично всі грані інноваційного потенціалу. Однак, на нашу думку, в цій 

системі показників не відображені можливості техніко-технологічного 

потенціалу регіону для організації виробництва і випуску інноваційної 

продукції. Крім того, в одній системі показників знаходяться показники, 

що характеризують інноваційні можливості регіону, і показники, що 

характеризують результат інноваційної діяльності, наприклад, в одній 

групі економічних показників знаходяться такі показники як кількість 

інноваційно-активних організацій і кількість отриманих патентів. 

Представляє науковий інтерес запропонований авторами показник 

інтегральної оцінки інноваційного потенціалу регіонів. Автори 

використовували метод експертних оцінок, вивели коефіцієнт значущості 

кожного показника. Позитивною стороною даної методики є і те, що 

відбирався найкращий показник, а решта зважувалися з максимальним 

значенням, отримуючи відповідне значення в частках одиниці. Інтегральна 

оцінка інноваційного потенціалу регіону виходила шляхом підсумовування 

значень всіх показників по кожному регіону. 
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Однак, незважаючи на зазначені гідності дана методика має і 

недоліки. По-перше, для оцінки інноваційного потенціалу не 

використовуються показники стану і руху основних фондів, 

фондоозброєності праці. По-друге, взагалі не включені показники 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Т.В. Погодіна пропонує використовувати функціональну модель 

оцінки інноваційної активності і конкурентоспроможності регіонів з 

використанням системи статистичних показників, в якості яких прийняті: 

- Внутрішні витрати на дослідження і розробки в процентах до ВВП 

або ВРП (показник XI); 

- Частка зайнятих дослідженнями і розробками в процентах до 

загальної кількості зайнятих (Х2); 

- Частка основних фондів досліджень і розробок в загальній їх 

вартості (ХЗ); 

- Витрати на технологічні інновації у відсотках до ВВП або ВРП 

(Х4). 

Далі була виведена функціональна модель рейтингу інноваційної 

активності і конкурентоспроможності регіонів наступного виду: 

 

R=0,3X1 + 0,2X2 + 0,2X3 + 0,3X4    (1.1) 

 

На основі даної моделі будується рейтингова оцінка регіонів [104]. 

На нашу думку, до переваг цього методу можна віднести відносну 

нескладність розрахунків. Недоліками пропонованої моделі є те, що, по-

перше, в ній використовується обмежене коло показників; по-друге. 

модель сформована на основі загальних закономірностей розвитку 

інноваційної активності, що вносить деяку неточність при розрахунку 

інноваційної активності регіонів. 

Проведений аналіз різних підходів до оцінки рівня інноваційного 

розвитку країни та регіонів дозволив обґрунтувати пропоновану в даному 
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дослідженні систему показників оцінки інноваційного потенціалу регіону 

та його складових. Оцінити інноваційний потенціал регіону можна на 

основі визначення наявності та рівня розвитку складових потенціалів, 

якими володіє регіональна економіка. Ми вважаємо, що для повної 

характеристики інноваційного потенціалу регіону повинна застосовуватися 

система показників, що характеризують ефективність використання всіх 

потенціалів. 

Пропонована в нашому дослідженні система показників дозволяє не 

тільки проаналізувати інноваційну діяльність і визначити величину 

інноваційного потенціалу регіонів, а й виявити можливості і резерви 

зростання регіональної економіки, визначити напрямки державної 

політики в області стимулювання інноваційного розвитку регіонів. Для 

комплексної узагальнюючої характеристики інноваційного потенціалу 

пропонується використовувати інтегральний показник, що характеризує 

величину інноваційного потенціалу регіону. 

Таким чином, вибір системи показників оцінки інноваційного 

потенціалу регіону здійснювався на основі наступних положень: 

- система показників повинна забезпечувати характеристику всіх 

складових інноваційного потенціалу: наукового, кадрового, технічного, 

фінансово-економічного та організаційного потенціалів; 

- наявність пропонованих показників у статистичній звітності 

державного комітету статистики України; 

- можливість визначення показників в однотипних одиницях 

виміру (в частках одиниці); 

- всі пропоновані показники є односпрямованими, тобто чим 

вище значення показника, тим вище інноваційний потенціал регіону; 

- можливість зведення пропонованих оціночних показників до 

єдиної величини з метою визначення загальної величини інноваційного 

потенціалу регіону. 
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При відборі показників нами була уважно вивчена вся наявна 

статистична звітність і відібрано максимально можливу кількість 

показників – 14, що характеризують всі п'ять потенціалів, що складають 

інноваційний потенціал регіону. Для об'єктивної оцінки величини 

інноваційного потенціалу, на нашу думку, повинні використовуватися 

тільки відносні величини, оскільки відмінності абсолютних показників 

різних регіонів можуть бути дуже істотними. 

При виборі показників наукового потенціалу виходили з того, що він 

визначається наявністю наукових кадрів, і нами було відібрано такі 

показники, як чисельність персоналу, які виконують наукові та науково-

технічні роботи, а також чисельність дослідників з вченими ступенями і 

чисельність докторантів і аспірантів. Для приведення цих показників у 

відносні величини з ланцюгом можливостей зіставлення був використаний 

такий показник, як чисельність зайнятого населення, оскільки, на наш 

погляд, він більш об'єктивний для цілей оцінки інноваційного потенціалу, 

ніж, наприклад, чисельність економічно активного населення, і тим 

більше, ніж чисельність населення. 

Для оцінки кадрового потенціалу нами пропонуються такі 

показники, як частка працівників з вищою освітою в чисельності зайнятого 

населення і відношення чисельності студентів ВНЗ до чисельності 

зайнятого населення. При виборі показників виходили з того, що 

інноваційна діяльність – це продукт праці кваліфікованих працівників, які 

мають вищу освіту. Студенти ВНЗ розглядалися нами як потенційні 

кваліфіковані кадри, які отримують сучасну освіту і займаються 

науковими дослідженнями. 

Оцінку техніко-технологічного потенціалу пропонується проводити 

за допомогою чотирьох показників: частка витрат на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення у загальному обсязі витрат на 

інноваційну діяльність, кількість впроваджених нових технологічних 

процесів на промислових підприємствах, кількість придбаних нових 
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технологій, частка витрат на устаткування у загальному обсязі валових 

витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт. Ці показники, 

на нашу думку, найбільш точно відображають величину техніко-

технологічного потенціалу, будучи відносними величинами. Усі 

пропоновані показники є похідними показників, наявних у статистичній 

звітності.  

Дослідження величини фінансово-економічного потенціалу ми 

рекомендуємо проводити на основі трьох показників, наявних в збірниках 

Державного комітету статистики України і які характеризують прямо і 

побічно фінансові вкладення в інновації в регіонах. До них відносяться: 

капітальні інвестиції, валові витрати на виконання наукових та науково-

технічних робіт, обсяг реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої продукції. Ми пропонуємо використовувати ці 

показники, віднесені до валового регіонального продукту, що дозволяє 

висловити їх у відносних величинах і тим самим більш точно оцінити 

фінансово-економічний потенціал різних регіонів. 

Дослідження величини організаційного потенціалу (ОП) 

пропонується проводити за допомогою наступних показників: 

- частка промислових підприємств, які займалися інноваційною 

діяльністю у загальній кількості промислових підприємств; 

- частка промислових підприємств, що впроваджували інновації 

у загальній кількості промислових підприємств; 

- частка підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за 

межі України у загальній кількості промислових підприємств. 

Всі ці показники на нашу думку, об'єктивно відображають рівень ОП 

різних регіонів і дозволяють провести їх зіставлення, так як є відносними 

величинами. Ці показники запропонованих нами відображають рівень 

інноваційну активність українських промислових підприємств.  
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Таким чином, інноваційний потенціал регіону може бути оцінений за 

допомогою наступних пропонованих показників, зведених в п'ять груп, і 

представлених в табл. 1.2.  

Запропонована методика дозволить оцінити величину потенціалу, 

проаналізувати ситуацію, що склалася, виявити основні тенденції і 

визначити пріоритетні напрямки його розвитку.  

Оцінку величини інноваційного потенціалу регіону пропонується 

проводити за допомогою інтегрального показника за такою методикою. 

 

Таблиця 1.2 

Показники оцінки інноваційного потенціалу 

 Група Показники 

 
 
І 

Показники 
наукового 
потенціалу 

(НП) 

1. Частка фахівців, які виконують наукові та науково-технічні 
роботи в загальній чисельності зайнятого населення, % 

2 . Частка кількості докторів і кандидатів наук, докторантів та 
аспірантів у зальній чисельності зайнятого населення, % 

 
 

ІІ 

Показники 
кадрового 
потенціалу 

(КП) 

3. Частка осіб, що отримали вищу освіту у загальній чисельності 
зайнятого населення,% 

4. Частка студентів ВНЗ від загальній чисельності зайнятого 
населення, % 

 
 
 
 
 
 

ІІІ 

Показники 
техніко-

технологічного 
потенціалу 

(ТТП) 

5. Частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення у загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність, 
% 

6. Кількість впроваджених нових технологічних процесів на 
промислових підприємствах, од. 

7. Кількість придбаних нових технологій, од. 

8. Частка витрат на устаткування у загальному обсязі валових 
витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, % 

 
 
 

IV 

Показники 
фінансово-

економічного 
потенціалу 

(ФЕП) 

9. Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції, % 

10. Частка валових витрат на виконання наукових та науково-
технічних робіт у ВРП, % 

11. Відношення обсягу капітальних інвестицій до ВРП, % 

 
 

V 
Показники 

організаційного 
потенціалу 

(ОП) 

12. Частка промислових підприємств, які займалися інноваційною 
діяльністю у загальній кількості промислових підприємств,% 

13. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації у 
загальній кількості промислових підприємств, % 

14. Частка підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за 
межі України у загальній кількості промислових підприємств, % 
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З метою врівноваження значень аналізованих показників та 

посилення об'єктивності оцінки інноваційного потенціалу найвищому 

показнику серед регіонів в кожному році присвоюється максимальне 

значення – 1, по відношенню до якого розраховується в частках одиниці 

величини показників інших регіонів.  

Роль і значення кожного показника в формуванні величини 

інноваційного потенціалу визначається за допомогою коефіцієнта 

вагомості. Визначення коефіцієнта вагомості проводиться з використанням 

методу експертних оцінок. 

В експертизі повинні брати участь провідні фахівці регіонів, що 

представляють різні сфери діяльності, такі як наука, вища освіта, 

виробництво. Експерти виставляють значення коефіцієнта вагомості, що 

показує значимість кожного показника за шкалою від 0,1 до 1,0. Ступінь 

впливу показника на рівень інноваційного потенціалу регіону рівна 0,1 

оцінювалася як дуже слабка, а рівна 1,0 – як дуже сильна. Далі 

проводиться перерахунок коефіцієнтів вагомості з тим, щоб в сумі вони 

були рівні 1. Таке зменшення коефіцієнта вагомості, на нашу думку, лише 

посилить об'єктивність оцінки інноваційного потенціалу регіону. У 

розрахунках застосовувалися середні значення коефіцієнта вагомості (Кв), 

розраховані за формулою: 

 

nКвКв
n

i

/
1

1




     (1.2)
 

 

де Кв – середнє значення коефіцієнта вагомості; 

Кв1 – кількісна оцінка кожного показника інноваційного потенціалу, 

яку дав і-ий експерт; 

n – кількість експертів. 

Потім кожен показник інноваційного потенціалу множиться на 

коефіцієнт вагомості. 
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Таким чином, за запропонованою удосконаленою методикою, 

показники інноваційного потенціалу регіону розраховуються за формулою: 

 

i

s

ifakt

ip k
a

a
P

max

 ,     (1.3) 

 

де Рір – частковий показник інноваційного потенціалу регіону, аіfakt, 

aimax – фактичне значення часткового показника регіону і максимальне 

значення відповідного показника серед усіх регіонів України, kі – 

коефіцієнт вагомості часткового показника, визначений методом 

експертних оцінок. 

Кількісні значення окремих потенціалів-складових інноваційного 

потенціалу регіону розраховуються як середнє геометричне значення 

показників відповідної групи.  

Для комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону 

пропонуємо використовувати інтегральний показник, який визначається як 

корінь п'ятого ступеня з добутку всіх п'яти потенціалів: 

 

5 **** ОПФЕПТПКПНПІП      (1.4) 

 

де НП, КП, ТП, ФЕП, ОП – оцінки окремих потенціалів-складових 

інноваційного потенціалу регіону. 

Використання пропонованого інтегрального показника дає 

можливість охопити всі основні потенціали, адже інноваційний потенціал 

регіону представляє не просто суму складових його елементів, а їх 

комплекс, що знаходиться в складному і багатогранному взаємозв'язку.  

З метою аналізу можна використовувати наступну градацію регіонів 

за рівнем інноваційного розвитку: 

високий рівень інноваційного потенціалу; 
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середній рівень інноваційного потенціалу; 

низький рівень інноваційного потенціалу; 

вкрай низький рівень інноваційного потенціалу. 

Таким чином, інноваційний розвиток регіонів можливий на основі 

формування і розвитку економіко-організаційного механізму, що враховує 

всі особливості, характерні для кожного конкретного регіону. Основою 

інноваційного розвитку регіонів є інноваційний потенціал, під яким, за 

нашим визначенням, розуміється результуюча сукупність наукового, 

кадрового, технічного, фінансово-економічного і організаційного 

потенціалів. 

Категорія «інноваційний потенціал» повинна розглядатися з точки 

зору наявності в регіоні всіх видів необхідних ресурсів і можливостей для 

здійснення інноваційної діяльності.  

Оцінку окремих елементів інноваційного потенціалу пропонується 

здійснювати на основі розробленої автором системи показників, а для 

комплексної оцінки необхідно використовувати інтегральні показники. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

На основі теоретичних досліджень визначено, що на сучасному етапі 

формування інноваційно-інвестиційної економіки велике значення мають 

організаційні чинники економічного зростання – інтеграції, диференціації 

або диверсифікації виробництва, вдосконалення форм підприємств і 

об'єднань, механізму економічних взаємовідносин (як підприємств з 

державою, так і між собою), реформування фінансової системи. Назріло 

певне протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами, 

рішення якого полягає в якісних і структурних перетвореннях в рамках 

вдосконалення організації виробництва. 
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У ситуації, що склалася вирішальну роль відіграє інноваційна 

діяльність.Слід зазначити, що, незважаючи на створювані в регіонах 

відповідно до чинного нормативно-правовим законодавством певних умов, 

що сприяють інноваційному розвитку, все ще існує ряд проблем, 

пов'язаних з формуванням і розвитком регіонального інноваційного 

механізму. Тому головне завдання державиу цьому випадку розробити 

ефективну інноваційну політику та створити умови для інноваційної 

діяльності. 

Соціально-економічний потенціал – це основа економічного розвитку. 

Він представляє собою здатність ресурсів, засобів і можливостей вирішити 

будь-яку задачу або досягти певної мети.  

В ході дослідження нами виявлено, що термін «соціально-

економічний потенціал регіону» враховує не тільки ресурси та напрямки їх 

використання, але також суть розвитку економіки в регіоні і стимулюючий 

вплив регіональної та соціально-економічної політики регіону. 

Розглядаючи соціально-економічний потенціал регіону не можна не 

враховуватиінноваційний потенціал, адже конкурентоспроможність 

регіонів багато в чому визначає саме він. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення інноваційного 

потенціалу нами дано власне трактування інноваційного потенціалу. 

Інноваційний потенціал повинен розглядатися як сукупність певних 

ресурсів, або, інакше кажучи, елементів, які використовуються в 

інноваційній діяльності суб'єкта. На наш погляд, суть формування поняття 

«інноваційний потенціал» передбачає визначенняі та взаємозв'язок його 

основних ресурсних складових, а також показників, що характеризують 

його рівень. 

У зв'язку з цим, поняття «інноваційний потенціал регіону» може 

розглядатися як результуюча сукупність наукового, кадрового, технічного, 

фінансово-економічного, інформаційно-комунікаційного потенціалів, що 
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забезпечує інноваційну діяльність і визначає рівень розвитку економіки 

регіону. 

Необхідно зауважити, що для ефективного управляння інноваційним 

потенціалом його необхідно оцінювати. Такі оцінки здійснюються 

постійно, але вони фіксують тільки наявні регіональні інновації і не дають 

уявлення про фактори, які впливають на інноваційну діяльність. Більш 

того, немає єдиної думки у підходах та методах оцінки та аналізу 

інноваційного потенціалу. 

Дослідивши різні методики оцінки інноваційного потенціалу 

економічних систем, запропонованих зарубіжними та вітчизняними 

науковцями, ми запропонували власну методику оцінки, яка має 

комплексний характер, науково обґрунтовану систему показників,а також 

зведений єдиний інтегральний показник всіх індикаторів, що дасть змогу 

провести позиціонування регіонів за рівнем інноваційного потенціалу. 

Основні результати розділу опубліковано в роботах [49, 143, 147-

149]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯРЕАЛІЗАЦІЇ  

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

 

2.1. Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України 

 

 

В умовах глобалізації та регіоналізації світової економіки зростає 

роль регіонів у забезпеченні економічного зростання. Забезпечення 

конкурентоспроможності країни безпосередньо залежить від конкурентних 

переваг її регіонів, які пов'язані, в першу чергу, з місцевими умовами. 

Забезпечення умов для сталого економічного зростання та інноваційного 

розвитку в умовах глобальної фінансової кризи є пріоритетним питанням 

як для національної, так і для регіональної економіки. 

Особливої актуальності в сучасних умовах набуває проблема 

забезпечення інноваційної активності на мезорівні. Під мезоекономічним 

рівнем в даному дослідженні розуміється рівень регіональної економіки. 

Розвиток і впровадження високих технологій у виробництво 

створюють умови для стійкого і стабільного зростання, підвищення 

конкурентоспроможності як національної економіки, так і економіки 

регіонів. Для підвищення конкурентоспроможності української економіки 

необхідна активізація інтеграційних та інвестиційних процесів 

намезоекономічному рівні, консолідація інвестиційних джерел на 

пріоритетних напрямках регіонального розвитку. 

У зв'язку з цим дослідження інноваційної складової в регіональному 

аспекті проведемона прикладі регіонів України. 

Суспільно-політичні події в Україні останніх років призвели 

дозначних змін у соціально-економічному розвитку регіонів та громад. 

Скорочення обсягів виробництва, призупинення реалізації 
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інвестиційнихпроектів, наростання кризових явищ у соціальній сфері і, 

поряд з тим, започаткуваннядецентралізації влади, законодавче 

унормування основоположних засад державноїрегіональної політики, 

зростання самостійності громад у формуванні перспектив розвитку– ці та 

інші характерні риси сучасного розвитку України є підставою для 

ретельногоаналізу і розроблення низки пропозицій щодо використання 

позитивного потенціалу запроваджуваних змін [51]. 

Одним з головних показників, які яскраво характеризують 

економічний розвиток регіонів країни, є валовий регіональний продукт на 

одну особу (рис. 2.1). 

 

 

 

Риc. 2.1. Динaмiкa ВРП у 2015 рoцi зa рeгioнaми Укрaїни 

 

Як видно з рис. 2.1, лідером у країні за даним показником є м. Київ – 

114961 грн, який значно випереджає другий за значенням цього показника 
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регіон – Дніпропетровський (48488,97 грн). Також в п’ятірку лідерів 

входять Київська (44047,45рн), Полтавська (46346,94 грн), Запорізька 

(35812,92 грн) і Харківська (32973,25 грн) області. Аутсайдерами за 

показником ВРП на одну особу в країні є Луганська (9152,85 грн), 

Чернівецька (15563,37 грн), Донецька (16006,74 грн) і Закарпатська 

(17086,28 грн) області.За результатами дослідження найбільш загального 

показника соціально-економічного розвитку − валового регіонального 

продукту у 2015 році ситуація дещо інша. Найбільший вклад у формування 

ВВП України зробили м. Київ, Дніпропетровський, Харківський та 

Київський регіони. А останні позиції посіли Чернівецька, Тернопільська, 

Луганська, Закарпатська та Волинська області. 

Загалом у 2015 році падіння ВРП по Україні склало 9,9%. Головними 

причинами скорочення ВРП є конфлікт на сході, проблеми у банківському 

секторі, погіршення ситуації на зовнішніх ринках. За підсумками 2008-

2015 років структура ВВП України практично не змінилася. 

За останні декілька років соціально-економічний розвиток більшості 

регіонів характеризувавсяподальшим зменшенням промислового 

виробництва, відпливом інвестиційного капіталу,нестійкою експортною 

динамікою, скороченням обсягів будівництва, звуженнямвнутрішнього 

ринку, погіршенням ситуації на ринку праці і загальним падінням 

рівнядоходів [51]. 

За підсумками 2015 року спостерігаються негативні тенденції і у 

промисловості. Так, проаналізувавши індекс промислової продукції 

(рис. 2.2) бачимо, що зростання відбулося тільки в Житомирській (10%), 

Вінницький (4%) та Рівненський областях (0,3%). Підвищення даного 

показника в цих регіонах відбулося за рахунок галузей добувної 

промисловості та електроенергетики. Загалом по Україні обсяги 

промислового виробництва скоротились на 13% в порівнянні з 2014 роком. 

Значний тиск на розвиток промисловості регіонів чинить ситуація на 

Сході. Мовайде не лише про катастрофічне скорочення виробництва у 
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Донецькій та Луганськійобластях. Сусіднім регіонам, які мали потужні 

виробничо-збутові зв’язки з Донбасом, досі не вдається компенсувати ці 

втрати за рахунок інших каналів постачання [51]. 

 

 

Риc. 2.2. Oбcяг рeaлiзoвaнoї прoдукцiї (тoвaрiв, пocлуг)  

зa рeгioнaми Укрaїни у 2015 рoцi 

 

Внаслідок воєнного конфлікту найбільший збиток нанесений 

підприємствамдобувної, хімічної промисловості, гірничо-металургійного 

комплексу і машинобудування.Крім зростання ризиків для 

функціонування підприємств Донбасу, не меншої шкодизавдано 

промисловому виробництву й через порушення налагоджених зв’язків 

«сировина-виробництво-збут» з іншими регіонами країни. Із загостренням 

кризи проявилисьпроблеми промислового комплексу регіонів, які 

накопичувались роками: надмірназалежність від зовнішньої кон'юнктури 

на ринках основних експортних товарів, високаенерго- та матеріалоємність 

виробництва, що стало причиною різкого зростаннясобівартості, дефіцит 

коштів для модернізації основних фондів, скорочення збуту 

навнутрішньому ринку через зменшення попиту на продукцію проміжного 

споживання таінвестиційного призначення [51]. 
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Загалом по Україні падіння сільськогосподарського виробництва 

(табл. 2.1) у 2015 році склало 4,8 %. Зростання спостерігалося тільки у 5 

регіонах. А саме: у Миколаївському – на 2,1%, Херсонському – на 5%, 

Дніпропетровському – на 6,3%, Полтавському – на 7,3% та Запорізькому – 

на 9,3%.  

Тaблиця 2.1 

Oбcяг вирoбництвa прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa у 2013-2015 рр.* 

*Складено за[99] 

 

Прoдукцiя ciльcькoгo гocпoдaрcтвa, 

млн.грн. 

Iндeкc ciльcькoгo гocпoдaрcтвa, 

у % дo пoпeрeдньoгo рoку 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Укрaїнa 252859,0 251438,6 239369,5 113,3 102,2 95,2 

AР Крим 6592,8   101,2   

Вiнницькa 17872,4 19844,6 18217,3 123,3 111,0 91,8 

Вoлинcькa 6344,9 6744,1 6433,9 102,6 106,3 95,4 

Днiпрoпeтрoвcькa 15128,5 14241,8 15139,0 131,1 94,1 106,3 

Дoнeцькa 11488,2 10687,3 6936,1 105,8 93,0 64,9 

Житoмирcькa 8408,1 8837,4 8059,7 105,8 105,1 91,2 

Зaкaрпaтcькa 4312,9 4308,3 4097,2 102,5 99,9 95,1 

Зaпoрiзькa 9523,3 9203,9 10059,9 134,4 96,6 109,3 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 5613,8 5966,0 5697,5 102,0 106,3 95,5 

Київcькa 14986,4 15874,3 14159,9 101,3 105,9 89,2 

Кiрoвoгрaдcькa 11462,0 11259,7 11000,7 127,9 98,2 97,7 

Лугaнcькa 6502,2 5188,9 4037,0 103,5 79,8 77,8 

Львiвcькa 8813,3 9299,1 9029,4 100,7 105,5 97,1 

Микoлaївcькa 9394,1 8766,9 8951,0 135,4 93,3 102,1 

Oдecькa 11355,9 11060,9 10640,6 141,1 97,4 96,2 

Пoлтaвcькa 16022,9 15520,5 16653,5 119,6 96,9 107,3 

Рiвнeнcькa 6564,4 6905,7 6408,5 106,0 105,2 92,8 

Cумcькa 9413,0 10323,3 9848,4 114,4 109,7 95,4 

Тeрнoпiльcькa 8051,4 9169,4 8142,4 101,3 113,9 88,8 

Хaркiвcькa 14644,5 15100,4 14677,6 120,0 103,1 97,2 

Хeрcoнcькa 9811,1 10315,4 10831,2 117,7 105,1 105 

Хмeльницькa 11522,6 13291,6 11603,6 103,2 115,4 87,3 

Чeркacькa 14946,9 14710,3 14622,0 106,5 98,4 99,4 

Чeрнiвeцькa 4514,5 4703,9 4285,3 103,5 104,2 91,1 

Чeрнiгiвcькa 9412,1 10114,9 9922,7 102,8 107,5 98,1 

м. Ceвacтoпoль 156,8   104,9   
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Варто відмітити, що спад виробництва сільськогосподарської 

продукції зумовлений наступними чинниками: зупинка роботи 

тваринницьких підприємств через проведення військових дій, втрата 

коопераційних зв'язків;зростання затратності виробництва через 

подорожчання собівартісних складових; зменшення попиту з боку харчової 

промисловості та з боку населення через зростання цін на с/г продукцію; 

складні погодні умови навесні та влітку [51]. 

Соціально-економічна криза 2014 – початку 2015 рів призвела до 

погіршеннястановища із залученням інвестицій з-за кордону та здійснення 

внутрішніхкапіталовкладень. Як непривабливість інвестиційного клімату, 

так і нестача коштів длякапіталовкладень спричинили різке погіршення 

показників інвестиційної діяльності вцілому по Україні та по її окремих 

регіонах. Такі тенденції розпочалися ще у 2013 р. іпродовжилися у 2014 р. 

Проте після значного зменшення інвестиційної активності в 2013-2014 

роках, в 2015 році спостерігається збільшення загальних обсягів 

капітальних інвестицій в порівнянні з цими роками. Так, падіння даного 

показника в 2015 році склало 1,7%, тоді як в 2014 році цей показник 

зменшився майже на чверть. Зростання інвестиційної активності тоді було 

зафіксовано тільки в Івано-Франківській області (26,9%) [51]. 

В 2015 році приріст капітальних інвестицій в економічний розвиток 

відбувся в 18 регіонах (від 36,5% у Хмельницькій до 1,6% у 

Кіровоградській областях). Найнижчі показники продемонстрували 

Дніпропетровський (1,8%), Запорізький (15,1%), Одеський (20,4%), 

Полтавський(30%), Донецький (58,9%) та Луганський (73,9%). Така 

ситуація є наслідком високої ризикованості інвестування у країну, на 

території якої відбуваються військові дії (Луганська та Донецька 

області);погіршення фінансового становища виробників; звуження 

кредитування; недостатнє інституційне забезпечення інвестиційної 

політики в регіонах та на місцях; низька ефективність розподілу 

інвестицій, низька віддача від інвестицій. 
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Тaблиця 2.2 

Динaмiкa кaпiтaльних iнвecтицiй прoтягoм 2011-2015 рр.  

зa рeгioнaми Укрaїни* 

 

Oбcяг кaпiтaльних iнвecтицiй, 

млн.грн 

Iндeкc кaпiтaльних iнвecтицiй, 

у % дo пoпeрeдньoгo рoку 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Укрaїнa 267728 219420 273116 88,9 75,9 98,3 

AР Крим 15453   69,0   

Вiнницькa 6110 5675 7373 113,0 77,7 102,5 

Вoлинcькa 3327 3390 6166,8 94,0 89,5 137,7 

Днiпрoпeтрoвcькa 21290 20357 25919,9 93,8 80,2 98,2 

Дoнeцькa 27912 13155 8304,32 79,6 44,0 41,1 

Житoмирcькa 3005 2905 4044,4 105,3 79,6 110,5 

Зaкaрпaтcькa 2646 2639 3778,4 87,1 94,6 114,1 

Зaпoрiзькa 6839 7035 7794,3 95,9 89,8 84,9 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 4797 6837 9609,3 87,6 126,9 110,2 

Київcькa 20697 19653 24359,1 96,0 80,0 99 

Кiрoвoгрaдcькa 3224 3122 4057,1 68,2 78,9 101,6 

Лугaнcькa 11369 5223 2060,12 142,6 39,2 26,1 

Львiвcькa 9817 9555 13386,5 81,4 88,5 106,5 

Микoлaївcькa 5009 3771 5989,9 105,2 67,4 126,1 

Oдecькa 11872 9361 9983,5 80,6 67,3 79,6 

Пoлтaвcькa 9536 8828 8337,9 80,0 86,1 70 

Рiвнeнcькa 2837 2805 4334,2 93,6 80,7 126,9 

Cумcькa 2721 2798 3663 90,1 89,1 103,2 

Тeрнoпiльcькa 2976 2590 3827,5 85,4 71,7 115,2 

Хaркiвcькa 9293 8032 11246,7 59,6 76,9 109,6 

Хeрcoнcькa 2125 2208 3107,4 81,9 86,1 119,4 

Хмeльницькa 3638 4078 6809,3 93,6 102,6 136,5 

Чeркacькa 3413 3262 4485,8 88,0 80,3 111,1 

Чeрнiвeцькa 2257 1687 2789,2 96,4 63,9 132,4 

Чeрнiгiвcькa 2842 2621 3550,2 101,0 78,5 112 

м. Київ 70321 67833 88138,6 95,2 83,3 108,8 

м. Ceвacтoпoль 2402   108,3   

*Складено за[99] 
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З року в рік спостерігається концентрація капітальних інвестицій у 

галузях переробноїпромисловості (22,1 %) та будівництва (16,6 %), а 

прямих інвестицій (акціонерногокапіталу) з інших країн – у галузях 

переробної промисловості (27,4 %), фінансовій тастраховій діяльності 

(25,1 %), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонту автотранспортнихзасобів 

і мотоциклів (разом 13,1 %). Внаслідок надмірного нарощування 

інвестиційногопотенціалу високозатратних галузей неможливо добитися 

успіху в економічномурозвитку. Натомість, спостерігається і нестача 

капітальних інвестицій у галузях добувноїпромисловості і розроблення 

кар’єрів (12,3 %) та сільського, лісового і рибногогосподарства (7,3 %), а 

прямих інвестицій – у галузях будівництва (2,8 %), сільського,лісового та 

рибного господарства (1,3 %), добувній промисловості та розробці 

кар’єрів(3,2 %) (дані за підсумками 2014 року)21. Відповідно, відчувається 

нестача інвестиційнихресурсів у тих регіонах, у яких у структурі ВРП 

переважає якась одна галузь добувногосектора або сільське господарство. 

Брак інвестицій не дозволяє розкрити внутрішнійпотенціал регіонів, 

ефективно використати наявні ресурси і розширити ресурсні 

рубежіінвестиційної діяльності [51]. 

Ситуація на ринку праці дещо покращилася, що насамперед 

зумовлено пожвавленням економічної активності та призупиненням 

активної фази бойових дій на сході країни (табл.2.3). 

Так, за підсумками 2015 року середній рівень безробіття населення у 

віці 15- 70 років (за методологією МОП) по Україні склав 9,1%, що на 0,2 

в.п. нижче, ніж у попередньому році [111]. 

Позитивні тенденції щодо зменшення рівня безробіття (у порівнянні 

з відповідними показниками 2014 року) мали місце у 12-ти регіонах: 

Вінницькій та Київській (зменшення на 1,6 в.п. відповідно). 

Дніпропетровській (на 0,8 в.п.), Харківській та Рівненській (на 0,7 в.п. 

відповідно), Чернігівській (на 0,5 в.гі.), Львівській та Черкаській (на 0,4 
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в.п. відповідно), Миколаївській, Житомирській та Одеській (на 0,2 в.п. 

відповідно), Волинській (на 0,1 в.п.) областях[111]. 

Таблиця 2.3 

Динаміка ринку праці у регіонах України в 2015 році* 

 

Зайняте 
населення у віці 
15–70 років, тис. 
осіб 

Рівень 
зайнятості 
нселення у 
віці 17-
70років, % 

Безробітне 
населення у 
віці 15–70 
років, тис. 
осіб 

Рівень 
безробіття 
населення у 
віці 15-70 
років, % 

Україна 18073,3 56,7 1654,7 9,1 

Вінницька 674,9 57,7 66,3 8,9 

Волинська 397,3 53,1 43,1 9,8 

Дніпропетровська 1479,6 60,9  7,2 

Донецька 756,3 50,3 121,4 13,8 

Житомирська 506,6 55,5 64,6 11,3 

Закарпатська 519,3 56,2 52,5 9,2 

Запорізька 745,1 56,4 80,4 9,7 

Івано-Франківська 558,3 54,8 51,2 8,4 

Київська 739,9 58,1 50,7 6,4 

Кіровоградська 386,8 54,0 49,8 11,4 

Луганська 306,3 54,6 56,4 15,6 

Львівська 1042 55,5 92,7 8,2 

Миколаївська 508,7 58,4 49,5 8,9 

Одеська 1016,2 57,3 70,1 6,5 

Полтавська 583,6 54,2 80,7 12,1 

Рівненська 487,7 58,5 53,7 9,9 

Сумська 470,5 55,6 52,8 10,1 

Тернопільська 406,2 51,6 54,1 11,8 

Харківська 1230,8 59,3 93,4 7,1 

Херсонська 445,8 56,1 50,8 10,2 

Хмельницька 500,5 52,6 56,6 10,2 

Черкаська 523,5 56,5 56,7 9,8 

Чернівецька 367,2 54,9 37,7 9,3 

Чернігівська 432,3 56,2 51,6 10,7 

м.Київ 1357,8 62,0 102,6 7,0 

*Складено за [99] 

 

Найнижчий рівень безробіття зафіксовано у Київській (6,4%, 1 

місце). Одеській (6,5%, 2 місце), Харківській (7,1%, 4 місце) та 

Дніпропетровській (7,2%, 5 місце) областях та м. Києві (7,0%, 3 місце), а 
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найвищий - у Луганській (15,6%, 25 місце), Донецькій (13,8%, 24 місце). 

Полтавській (12,1%, 23 місце) та Тернопільській (11,8%, 22 місце) 

областях [111]. 

Зниження рівня безробіття населення у віці 15-70 років (за 

методологією МОП) супроводжувалося зростанням рівня зайнятості такого 

населення, і за підсумками 2015 року цей показник в середньому по країні 

склав 56,7% (у 2014 році - 56,6%) [111]. 

Найвищий рівень зайнятості зафіксовано у м. Києві (62,0%, 1 місце), 

Дніпропетровській (60,9%, 2 місце). Харківській (59,3%, 3 місце), 

Рівненській (58,5%, 4 місце) та Миколаївській (58,4%, 5 місце) областях, а 

найнижчий у Донецькій (50,3%), Тернопільській (51,6%), Хмельницькій 

(52,6%), Волинській (53,1%) та Кіровоградській (54,0%) областях. 

Зниження рівня зайнятості у Донецькій та Луганській областях, що 

супроводжується відповідним зростанням рівня безробіття, є наслідком 

згортання підприємницької діяльності та масового внутрішнього 

переміщення осіб, що спричиняє негативний вплив на ринок праці цих 

регіонів. [111]. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівниказа 

2015р. загалом по Україні становила4195 грн. і зросла порівняно з 

попереднім роком на 20,5%[111]. 

Середній розмір оплати праці за 2015р. по Україні буввищим за 

рівень мінімальної заробітної плати (табл. 2.4). 

Найвищий приріст середньомісячної заробітної плати у 2015р. 

порівняно з 2014р. спостерігався у Донецькому регіоні(29,2%)та м. Київ 

(25,2%), найнижчий приріст – у Луганському (1,5%) [111]. 

У 2015 році реальна заробітна плата, внаслідок суттєвого впливу 

інфляційних процесів, скоротилася на 20,2% (у січні-грудні 2014 року' - на 

6,5%), і погіршення ситуації було характерним для усіх регіонів, в межах 

від 10,4% у Донецькій області до 28,3% у Луганській. Крім Луганської 

області, значне скорочення реальної заробітної плати зафіксовано у 
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Рівненській (на 23,3%, 24 місце). Житомирській (на 23,1%, 23 місце) та 

Тернопільській (на 22,8%, 22 місце) областях [111]. 

Тaблиця 2.4 

Ceрeдньoмicячнa нoмiнaльнa зaрoбiтнa плaтa прaцiвникiв, грн.* 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Укрaїнa 3026 3265 3480 4195 

AР Крим 2654 2850   

Вiнницькa 2432 2651 2810 3395 

Вoлинcькa 2339 2580 2721 3291 

Днiпрoпeтрoвcькa 3138 3336 3641 4367 

Дoнeцькa 3496 3755 3858 4986 

Житoмирcькa 2369 2561 2763 3271 

Зaкaрпaтcькa 2351 2553 2744 3381 

Зaпoрiзькa 2927 3142 3432 4200 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 2539 2679 2875 3405 

Київcькa 3157 3351 3489 4153 

Кiрoвoгрaдcькa 2428 2608 2789 3282 

Лугaнcькa 3090 3337 3377 3427 

Львiвcькa 2578 2789 2961 3647 

Микoлaївcькa 2822 3094 3344 3984 

Oдecькa 2700 2947 3129 3893 

Пoлтaвcькa 2850 2988 3179 3783 

Рiвнeнcькa 2575 2844 3033 3573 

Cумcькa 2503 2702 2877 3449 

Тeрнoпiльcькa 2185 2359 2527 2994 

Хaркiвcькa 2753 2975 3143 3697 

Хeрcoнcькa 2269 2464 2617 3122 

Хмeльницькa 2425 2641 2878 3370 

Чeркacькa 2508 2682 2829 3360 

Чeрнiвeцькa 2329 2484 2578 3049 

Чeрнiгiвcькa 2308 2504 2690 3295 

м. Київ 4607 5007 5376 6732 

м. Ceвacтoпoль 2891 3114   

*Складено за [99] 

 

Згiднo аналіз рейтингу регіонів України проведеного департаментом 

економічної політики зa пoкaзникaми coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку 

рeгioнiв Укрaїни у 2015рoцi лiдирaми є: м. Київ, Київський, 

Дніпропетровський та Вінницький регіони. Останні сходинки в цьому 
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рейтингу посіли Тернопільський, Рівненський, Закарпатський, Луганський 

та Донецький регіони. Вci iншi регіони вiднocятьcя дo рeгioнiв ceрeднякiв 

(риc. 2.3) [5]. 

 

 

 

Риc. 2.3. Рeйтингoвa oцiнкa рeгioнiв Укрaїни зa вciмa нaпрямкaми 

coцiaльнo-eкoнoмчiнoгo рoзвитку у 2015 рoцi [5] 

 

Отже, результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів 

України показали, що в 2015 році розвиток регіонів характеризувався 

зменшенням промислового виробництва, відтоком інвестиційного 

капіталу, нестійкою експортною динамікою, зростанням цін на 

споживчому ринку і загальним падінням рівня доходів громадян [111]. 

Негативна динаміка соціально-економічного розвитку регіонів 

стимулює виробниківшукати нові ринку збуту, розкривати внутрішній 

потенціал розвитку, використовуючимісцеві ресурси, змінювати структуру 

виробництва, шукати виходи на зовнішні ринки. Уцих умовах зростає роль 
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міст як каталізаторів економічного розвитку, як територійконцентрації 

виробництва та переважної більшості населення. Це зумовлює 

змінурегіональної конфігурації, появу нових центрів економічного 

розвитку, зростаннякількості населення у містах. Такі явища потребують 

приділення посиленої уваги допитань забезпечення економічної безпеки 

різних територій, особливо малих міст, які частозалежать від діяльності 

одного-двох підприємств і зупинка яких є катастрофічною дляіснування 

самого міста [111]. 

 

 

2.2. Тенденції інноваційного і наукового розвитку регіонів 

 

 

Україна має сприятливі ресурсні, трудові, виробничі, науковіумови 

для економічного розвитку. Однак наявний потенціал використовується 

недостатньо ефективно. Економічне зростання, особливо в умовах 

фінансової кризи, неможливе без створення нових передових технології, їх 

просування у виробництво і випуску високотехнологічної продукції. У 

зв'язку з цим дослідження інноваційного розвитку регіонів України є 

актуальним. 

З метою аналізу інноваційного розвитку регіонів в нашому 

дослідженні використаннінаступні визначення Державного комітету 

статистики України. 

До кількості організацій (підприємств), які виконують наукові та 

науково-технічні роботи, відносяться організації незалежно від 

організаційно-правових форм господарювання, що займалися у звітному 

році науковою та науково-технічною діяльністю [99].  

Чисельність науковців – чисельність наукових та інженерно-

технічних працівників, які професійно займаються науковими 

дослідженнями і розробками і безпосередньо беруть участь у створенні 
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нових знань, а також спеціалістів, які виконують технічні та допоміжні 

функції, пов’язані з проведенням наукових досліджень і розробок (до них 

включаються дослідники і техніки). 

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – 

загальна сума витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт 

власними силами організації. До витрат включають витрати на оплату 

праці, матеріальні витрати та інші поточні витрати, капітальні вкладення. 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт –обсяг робіт, 

що визначається як загальна вартість виконаних власними силами наукової 

організації фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних 

розробок, а також наданих науково-технічних послуг (без податку на 

додану вартість) [99]. 

Чисельність докторів наук в економіці України –спеціалісти, які 

мають науковий ступінь доктора наук і зайняті в економіці країни. 

Чисельність кандидатів наук в економіці України –спеціалісти, які 

мають науковий ступінь кандидата наук і зайняті в економіці країни. 

Інноваційна діяльність – це комплекс наукових, технологічних, 

організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на 

створення та впровадження інновацій (проведення і придбання наукових 

досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види 

підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження 

нових методів їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, 

інших основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з упровадженням 

інновацій, маркетинг, реклама тощо) [99]. Ці заходи не завжди приводять 

до впровадження інновацій але необхідні для їх створення. Починаючи зі 

звіту за 2007р. до інноваційної діяльності включаються дослідження і 

розробки, не пов’язані прямо з підготовкою конкретної інновації. 

Новими продуктами вважаються товари і послуги, що значно 

відрізняються за своїми характеристиками або призначенням від 

продуктів, що вироблялися підприємством раніше. Прикладами нових 
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продуктів, де використовувалися нові технології, можна вважати перші 

мікропроцесори або цифрові фотоапарати [99].  

Упровадження інновацій (інновація) – це діяльність підприємства 

пов’язана з упровадженням як технологічно нових, так і значно 

технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів 

(процесові інновації). Інновація вважається упровадженою, якщо вона (її 

результат) потрапила на ринок чи використовується у виробничому 

процесі. 

Придбання нових технологій –це придбання нових технологій, які 

використовуються для реалізації технологічних інновацій, ураховуючи 

придбання підприємством: виключних майнових прав власності на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензій, ліцензійних 

договорів на використання зазначених об'єктів; комерційних таємниць 

(формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентовані винаходи та 

інше; інструкції, опис, вимоги, дані, методи і методики); проектів; 

технологій в розукомплектованому вигляді; товарних знаків (товарні 

знаки, придбані у зв'язку з проведенням підприємством інновацій); інших 

інжинірингових, консалтингових послуг (виключаючи дослідження і 

розробки), придбані від сторонніх організацій, приватних осіб тощо (без 

урахування виробів, зразків, машин, апаратів, комплектуючих або 

запасних частин, інструментів тощо, що придбані в комплекті з 

документами) [99].  

Придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням 

інновацій – це придбання прогресивних (на новій технологічній основі) 

машин, устаткування та інших засобів виробництва та обладнання, 

ураховуючи інтегроване програмне забезпечення, необхідних для 

упровадження нових чи вдосконалених технологічних процесів, машин та 

обладнання, які не вдосконалюють виробничі потужності, але необхідні 

для випуску нової продукції (наприклад, додаткові формувальні та 
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пакувальні машини), незалежно від того, придбані вони окремо чи в 

комплекті з документами комерційних таємниць [99].  

Кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань 

– зазначається кількість упроваджених у виробництво у звітному періоді 

інноваційних видів продукції, що можуть бути новими як для ринку, так и 

лише для підприємства; у т.ч. нові види машин, устатковання, приладів, 

апаратів тощо – наводиться кількість упроваджених у виробництво 

інноваційних видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо [99]. 

Реалізована інноваційна продукція – це обсяг реалізованої 

інноваційної продукції за період з початку року, що була заново 

упроваджена, зазнала суттєвих технологічних змін або вдосконалювалася 

протягом останніх трьох років (інноваційна продукція нова як для ринку, 

так і лише для підприємства). Інновація є новою для ринку, коли 

підприємство, що впровадило інновацію першим виводить її на свій ринок. 

Під ринком розуміють уявлення самого підприємства про ринок, де воно 

діє, і який може складатися з власне підприємства, що звітує, в сукупності 

з її конкурентами, можливо, з урахуванням географічного аспекту чи 

типової серії продуктів. Під географічним аспектом мається на увазі ринок, 

до якого можуть входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства. 

Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії 

«інновація» визначається як «нове для підприємства». Продукт уже може 

використовуватись (виготовлятися) на інших підприємствах, але якщо він 

є новим або істотно поліпшеним для даного підприємства, то така зміна 

розглядається для нього як інновація. Під інформаційними і 

комунікаційними технологіями розуміють технології, що використовують 

засоби мікроелектроніки для збору, зберігання, обробки, пошуку, передачі 

і представлення даних, текстів, образів і звуку[99]. 

Ключовою проблемою сучасної економіки України є її структурна 

перебудова, яка забезпечує нову якість її росту та інший зміст 

економічноїбезхпеки підприємства. Одним з найважливіших інструментів, 
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що реалізує структурні здвиги, є інноваційна діяльність, а її динаміка та 

характеристики слугують головним показниками перехідних процесів [32]. 

Перехід на ринкові форми господарювання, а також створена 

правова база сформували умови для активізації інноваційної діяльності. 

Аналіз результатів такої діяльності дає уявлення про рівень 

ефективності методів сукупної дії, рівень конкуренції ричагів 

централізованого управління та інших складових ринкового механізму на 

інноваційні процеси [60]. 

В проведенні аналізу інноваційної діяльності України та регіонів ми 

використовували дані досліджень, які представлені в Державному комітеті 

статистики України, а також дані річних статистичних звітів про наукову 

та інноваційну діяльність в Україні.  

Одним з найбільш важливих результуючихпоказників інноваційного 

розвитку регіону є обсяг інноваційних товарів (робіт, послуг) у відсотках 

від загального обсягу відвантажених товарів (робіт, послуг). Як випливає з 

даних, представлених в табл.2.5, регіони досить істотно різняться між 

собою за величиною даного показника. 

Проаналізувавши дані таблиці бачимо, що в період 2012-2015 років 

відбувся значний спад у реалізації інноваційних товарів. Так у 2012 році 

частка реалізованої інноваційної продукції становила 3,3%, а у 2015 році – 

1,4%. 

До числа регіонів, що мають відносно високу частку інноваційних 

товарів в 2015 році, відноситься Сумська - 7,1%, Закарпатська - 4,6%; 

ХарківськатаТернопільська області - відповідно 3,4% і 2,8% . Найменша 

частакаінноваційної продукції в Миколаївській області - 0,3%. В цілому за 

досліджуваний період по регіонах спостерігалася нестабільність обсягів 

випуску інноваційних товарів, наприклад, в Полтавській області в різні 

роки цей показник змінювався від 14,4% до 1,9%. Така ж ситуація є 

характерною і для інших регіонів. 
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Таблиця 2.5 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, у відсотках до загального 

обсягу реалізованої промислової продукції у 2012-2015 рр. 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Укрaїнa 3,3 3,3 2,5 1,4 

Вiнницькa 1,6 2,3 2,3 0,6 

Вoлинcькa 1,7 3,0 2,5 2,2 

Днiпрoпeтрoвcькa 0,8 1,9 0,7 0,4 

Дoнeцькa 2,2 3,0 1,7 2,6 

Житoмирcькa 5,1 5,5 1,4 1,8 

Зaкaрпaтcькa 13,4 15,5 8,4 4,6 

Зaпoрiзькa 2,2 2,3 1,7 2,7 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 7,5 4,3 3,8 1,3 

Київcькa 1,7 2,4 2,2 0,8 

Кiрoвoгрaдcькa 2,8 6,4 2,9 2,3 

Лугaнcькa 3,4 2,1 0,2 1,8 

Львiвcькa 2,1 3,0 2,1 1,9 

Микoлaївcькa 0,9 3,0 1,5 0,3 

Oдecькa 3,6 3,6 2,4 1,2 

Пoлтaвcькa 14,4 6,5 8,9 1,9 

Рiвнeнcькa 0,6 0,8 0,8 0,4 

Cумcькa 10,6 10,4 10,4 7,1 

Тeрнoпiльcькa 7,4 2,6 1,7 2,8 

Хaркiвcькa 4,8 4,8 3,8 3,4 

Хeрcoнcькa 5,6 4,0 5,4 1,4 

Хмeльницькa 2,3 1,6 0,9 0,7 

Чeркacькa 1,2 2,0 1,6 0,7 

Чeрнiвeцькa 3,5 2,6 2,0 2,4 

Чeрнiгiвcькa 1,4 0,9 1,0 0,5 

м. Київ 4,4 4,4 2,0 0,4 

Складено за [99] 

 

Аналіз чисельності персоналу, зайнятого науковими та науково-

технічними роботами, показує, що і за цим показником регіони також 

відрізняються сильною неоднорідністю. Зміни, що відбулися за 2012- 2015 

роки, представлені в табл.2.6. 
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Таблиця 2.6 

Кількість фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи 

у 2012-2015 рр., осіб 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Укрaїнa 82032 77853 69404 63864 

Вiнницькa 497 442 479 364 

Вoлинcькa 248 224 145 166 

Днiпрoпeтрoвcькa 7194 6892 6531 6344 

Дoнeцькa 5595 5230 2657 1797 

Житoмирcькa 248 229 222 166 

Зaкaрпaтcькa 493 416 363 316 

Зaпoрiзькa 2044 1837 1646 1553 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 690 316 311 310 

Київcькa 1845 1543 1437 1351 

Кiрoвoгрaдcькa 403 365 370 347 

Лугaнcькa 1034 734 233 165 

Львiвcькa 3627 3422 3239 2967 

Микoлaївcькa 904 809 766 767 

Oдecькa 2461 2342 2129 2030 

Пoлтaвcькa 847 827 775 710 

Рiвнeнcькa 202 203 172 147 

Cумcькa 1498 1429 1271 1238 

Тeрнoпiльcькa 193 199 204 163 

Хaркiвcькa 13475 12685 11853 10928 

Хeрcoнcькa 671 616 609 425 

Хмeльницькa 112 123 132 113 

Чeркacькa 625 605 554 490 

Чeрнiвeцькa 495 451 416 390 

Чeрнiгiвcькa 437 367 363 302 

м. Київ 33989 33309 32527 30315 

Складено за [99] 

 

В цілому по Україні у чисельність науково-дослідного персоналу в 

2015 р зменшилася на 5540 осіб в порівнянні з 2014 роком, і на 18168 осіб 

в порівнянні з 2012 роком. Найбільш серйозне скорочення чисельності за 

цей період відбулося в Донецькому та Луганському регіонах. В інших 

регіонах також спостерігається тенденція до зниження його чисельності.  
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Чисельність дослідного персоналу залежить від числа організацій, 

що виконували наукові та науково-технічні роботи (табл.2.7). За даними 

Державної служби статистики України, у 2015 р. кількість організацій, що 

здійснювали наукову і науково-технічну діяльність, становила 978 

одиниць [6]. Упродовж 2015р. наукові та науково-технічні роботи в 

Україні виконувало 978 організацій, 44,3% з яких відносилися до 

державного сектору економіки, 40,3% – до підприємницького, 15,4% – 

вищої освіти [93]. 

Таблиця 2.7 

Кiлькicть oргaнiзaцiй, якi викoнують нaукoвi тa нaукoвo-тeхнiчнi 

рoбoти зa рeгioнaми Укрaїни прoтягoм 2012-2015 рр., oдиниць 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Укрaїнa 1208 1143 999 978 

AР Крим 36 33 …  

Вiнницькa 21 17 17 19 

Вoлинcькa 12 11 10 10 

Днiпрoпeтрoвcькa 69 62 57 58 

Дoнeцькa 64 63 21 20 

Житoмирcькa 10 10 10 9 

Зaкaрпaтcькa 14 13 11 10 

Зaпoрiзькa 29 26 23 26 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 21 15 16 18 

Київcькa 30 24 24 26 

Кiрoвoгрaдcькa 14 13 14 15 

Лугaнcькa 39 34 17 17 

Львiвcькa 75 76 72 68 

Микoлaївcькa 38 33 27 25 

Oдecькa 54 52 51 49 

Пoлтaвcькa 23 22 21 20 

Рiвнeнcькa 12 12 13 12 

Cумcькa 16 15 15 15 

Тeрнoпiльcькa 12 11 11 11 

Хaркiвcькa 189 183 162 166 

Хeрcoнcькa 28 23 24 16 

Хмeльницькa 7 6 8 8 

Чeркacькa 25 25 24 20 

Чeрнiвeцькa 23 23 21 20 

Чeрнiгiвcькa 20 19 16 15 

м. Київ 317 312 314 305 

м. Ceвacтoпoль 10 10   

Складено за [99] 
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Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що загалом по Україні 

спостерігається тенденція щорічного зменшення кількості організацій, які 

здійснюють науково-технічну роботу. З таблиці випливає, що кількість 

наукових організацій в період 2012-2015 рр. зменшилась на 230, проте не 

змінилося їх кількісне співвідношення між регіонами. В порівнянні з 2014 

роком дещо збільшилося число науково-дослідних організацій в 

Харківській, Київській, Івано-Франківській, Запорізькій і Вінницькій 

областях, а також. В Сумській, Хмельницький та Луганський воно 

залишилось незмінним. У решті регіонів відбулося збільшення їх числа. 

Однак кількість дослідницьких організацій в таких регіонах, як 

Хмельницький, Закарпатський, Житомирський, Волинській.  

Що стосується галузевої структури розподілу організацій, вона 

залишається незмінною впродовж останніх 10 років: найбільші майже 

однакові частки (близько 38%) припадають на природничі і технічні науки, 

найменша частка – на гуманітарні науки (близько 5 %) (рис. 2.4) [6]. 

 
 

 

 

Рис. 2.4. Розподіл організацій за галузями наук у 2015 р., % 
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Для оцінки інноваційного розвитку регіонів необхідний аналіз 

динаміки чисельності докторів, кандидатів наук, докторантів і аспірантів , 

які зайняті в економіці України. Адже кадри, зайняті у сфері досліджень і 

розробок, є важливим ресурсним показником (табл.2.8). 

Таблиця 2.8 

Кількість наукових працівників зайнятих в економіці України  

за 2012-2015 рр. 

 2012 2013 2014 2015 

Україна 139103 139876 131701 132628 

Вінницька 2407 2488 2942 2912 

Волинська 1603 1640 1655 1632 

Дніпропетровська 7915 7860 7907 7889 

Донецька3 8271 8272 5009 5300 

Житомирська 1543 6080 1583 1545 

Закарпатська 1424 1421 1505 1552 

Запорізька 3989 4008 4046 4170 

Івано-Франківська 2572 2619 2687 2657 

Київська 1887 1906 1935 1923 

Кіровоградська 1072 1068 1076 1064 

Луганська3 3821 3818 2232 2068 

Львівська 10256 10285 10535 10638 

Миколаївська 1553 1567 1575 1568 

Одеська 7972 8026 7981 8005 

Полтавська 2766 2723 2725 2762 

Рівненська 1502 1578 1584 1588 

Сумська 2163 2295 2400 2397 

Тернопільська 2488 2585 2635 2720 

Харківська 16509 18415 18338 18406 

Херсонська 1531 1484 1545 1550 

Хмельницька 2041 2045 2094 2125 

Черкаська 2028 2109 2107 2071 

Чернівецька 1959 2019 2108 2084 

Чернігівська 1295 1322 1310 1298 

м. Київ 42020 42203 42187 42704 

Складено за [99] 

 

Україна традиційно вважається державою з вагомим науковим 

потенціалом, визнаними у світі науковими школами, розвиненою 
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системою підготовки кадрів. Основними формами підготовки наукових і 

науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і 

докторантура. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими 

навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації та 

науковими установами [93]. 

За досліджуваний період спостерігається досить неоднозначна 

ситуація. Якщо в 2013 році в порівнянні з 2012 роком бачимо збільшення 

чисельності науковців в україні, то в 2014 році цей показник значно 

зменшився, і вже в 2015 році відбувається зростання. 

Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є 

захист дисертації. У 2015 році питома вага осіб, які захистили 

кандидатську дисертацію становила 26%, докторську – 30%. [93]. 

Важливу роль для розвитку інноваційної діяльності в регіонах 

грають підприємства, які здійснюють впровадження нових або 

вдосконалених продуктів або послуг, а також технологічнихпроцесів. У 

табл.2.9 представлені дані про кількість промислових підприємств, що 

провадили інноваційну діяльність в 2012-2015 рр.  

У 2015 р. інноваційну діяльність у промисловості провадили 824 

підприємства або 17,3% обстежених промислових підприємств (рис. 6.1). 

Збільшення питомої ваги інноваційно активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств пояснюється зменшенням більше ніж у 

2 рази (на 52,4%) кількості обстежених промислових підприємств і 

відповідно зменшенням підприємств, що провадили інноваційну діяльність 

(на 48,8%) порівняно з 2014 р. [6]. 

У 2015р. інноваційною діяльністю в промисловості займалися 824 

підприємства, або 17,3% обстежених промислових [93].  

Серед регіонів вищою за середню в Україні частка інноваційно 

активнихпідприємств була в Миколаївській, Харківській, Кіровоградській, 

Івано-Франківській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Одеській, 

Львівській і Тернопільській областях; за видамиекономічної діяльності – 
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на підприємствах з виробництва машин і устаткування,не віднесених до 

інших угруповань, паперу та паперових виробів, харчових продуктів, 

металургійного виробництва [93]. 

Таблиця 2.9 

Кiлькicть промислових підприємств, що впроваджували інновації зa 

рeгioнaми Укрaїни прoтягoм 2012-2015 рр., oдиниць* 

 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Укрaїнa 1758 1715 1609 824 

AР Крим 54 50   

Вiнницькa 50 55 46 25 

Вoлинcькa 29 23 30 12 

Днiпрoпeтрoвcькa 78 84 109 63 

Дoнeцькa 91 85 45 28 

Житoмирcькa 54 57 48 28 

Зaкaрпaтcькa 18 15 16 14 

Зaпoрiзькa 115 115 108 49 

Iвaнo-Фрaнкiвcькa 89 87 99 27 

Київcькa 44 68 66 44 

Кiрoвoгрaдcькa 46 46 49 25 

Лугaнcькa 64 61 16 9 

Львiвcькa 101 116 129 64 

Микoлaївcькa 114 81 67 29 

Oдecькa 83 69 67 36 

Пoлтaвcькa 29 33 33 30 

Рiвнeнcькa 36 39 45 13 

Cумcькa 41 32 46 23 

Тeрнoпiльcькa 50 36 36 16 

Хaркiвcькa 168 182 191 117 

Хeрcoнcькa 53 48 54 19 

Хмeльницькa 78 58 38 18 

Чeркacькa 50 47 37 25 

Чeрнiвeцькa 37 30 34 9 

Чeрнiгiвcькa 43 45 32 15 

м. Київ 130 142 168 86 

м. Ceвacтoпoль 13 11   

Складено за [99] 
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Ними було впроваджено 3136 інноваційних видів продукції, з яких 

548 – нових виключно для ринку, 2588 – нових лише для підприємства. Із 

загальної кількості впровадженої продукції 966 – нові види машин, 

устатковання, приладів, апаратів тощо [93]. 

У 2015 р. на інновації підприємства витратили 13813,7 млн. грн., що 

на 79,5% більше, ніж у 2014 р. Частка витрат на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення порівняно з 2014 р. зросла з 

66,5% до 80,7%, у той час як витрати на науково-дослідні розробки (НДР) 

та інші витрати, серед яких витрати на навчання та підготовку персоналу 

для розробки та запровадження нових або значно вдосконалених видів 

продукції та процесів, діяльність щодо ринкового запровадження інновацій 

та інші роботи, пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій, 

зменшилися відповідно до 14,7% та 4%. Частка витрат на придбання інших 

зовнішніх знань залишається досить низькою – 0,6% (риc. 2.7) [6]. 

 

 

 

Риc. 2.5. Рoзпoдiл зaгaльнoгo oбcягу витрaт зa нaпрямaми iннoвaцiйнo 

дiяльнocтi у 2015 рoцi 
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Аналізуючи витрати за напрями інноваційної діяльності в 

регіональному розрізі (табл. 2.10) можемо зробити наступні висновки. 

Тaблиця 2.10 

Рoзпoдiл зaгaльнoгooбcягу витрaт зa нaпрямaми iннoвaцiйнoї 

дiяльнocтi зa рeгioнaми у 2015 рoцi, тис.грн. 

 

Уcьoгo 

у тoму чиcлi нa 

внутрiшнi 

НДР 

зoвнiшнi 

НДР 

придбaння 

мaшин, 

oблaднaння 

тa 

прoгрaмнoгo 

зaбeзпeчeння 

iншi 

зoвнiшнi 

знaння 

iншi 

 

Укрaїнa 13813674,4 1834084,6 205377,3 11141256,4 84909,9 548046,2 

AР Крим       

Вiнницькa 575261,6 2184,2 214,3 554508,2 – 18354,9 

Вoлинcькa 65280,3 12083,5 – 53175,0 21,8 – 

Днiпрoпeтрoвcькa 7568879,0 49779,7 14747,9 7327242,5 29,0 177079,9 

Дoнeцькa 827653,4 127947,7 3342,7 682935,1 1,2 13426,7 

Житoмирcькa 32626,8 7,3 – 30201,4 – 2418,1 

Зaкaрпaтcькa 22530,6 – – 18452,9 – 4077,7 

Зaпoрiзькa 321051,3 61744,9 62052,3 94659,0 359,2 102235,9 

Iвaнo-

Фрaнкiвcькa 92189,0 4889,8 – 84080,5 720,1 2498,6 

Київcькa 144771,6 2506,3 1085,2 106841,0 1485,2 32853,9 

Кiрoвoгрaдcькa 127719,1 51122,3 – 71601,7 – 4995,1 

Лугaнcькa 24254,1 301,3 1176,3 16480,8 2,2 6293,5 

Львiвcькa 277796,2 35825,3 12748,6 202756,6 1464,9 25000,8 

Микoлaївcькa 291578,5 228761,5 3177,2 52794,3 422,4 6423,1 

Oдecькa 49670,7 6393,9 144,0 42414,1 462,9 255,8 

Пoлтaвcькa 128525,6 109380,0 231,5 14621,8 100,0 4192,3 

Рiвнeнcькa 6865,9 859,2 108,3 5062,4 – 836,0 

Cумcькa 162349,5 18179,8 24850,8 113819,9 292,0 5207,0 

Тeрнoпiльcькa 14557,7 11285,6 462,2 2176,3 1,0 632,6 

Хaркiвcькa 667008,1 177535,6 14244,2 449469,8 20249,2 5509,3 

Хeрcoнcькa 70130,5 3953,8 150,8 65957,8 – 68,1 

Хмeльницькa 66659,4 – – 63356,6 – 3302,8 

Чeркacькa 53539,0 8874,1 373,0 44123,4 – 168,5 

Чeрнiвeцькa 18756,8 411,0 5,4 2662,1 4,3 15674,0 

Чeрнiгiвcькa 34997,3 31259,4 559,4 3146,8 – 31,7 

м. Київ 2169022,4 888798,4 65703,2 1038716,4 59294,5 116509,9 

м. Ceвacтoпoль       

Складено за [99] 
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Найбільше коштів витрачено підприємствами м.Києва, 

Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Вінницької областей; серед 

видів економічної діяльності – підприємствами металургійного 

виробництва, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів, харчових продуктів, машин і устаткування, не 

віднесених до іншого устаткування [93]. 

Одним з найважливіших показників розвитку інноваційної діяльності 

є її забезпеченість фінансовими ресурсами. 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств у 2015 р. становив 13813,7 млн. грн. або 0,7% ВВП проти 

7695,9 млн. грн. (0,5% ВВП) у 2014 році (рис. 2.6) [6]. 

 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка основних показників фінансування інноваційної 

діяльності 
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Основним джерелом фінансування інноваційних витрат в 2015 р., як 

в попередні роки залишаються власні кошти підприємств – 13427,0 

млн.грн (або 85,0% загального обсягу витрат наінновації). Кошти 

державного бюджету отримало 11 підприємств, місцевих бюджетів – 15, 

загальний обсяг яких становив 589,8 млн.грн (0,7%); кошти вітчизняних 

інвесторів отримали 9 підприємств, іноземних – 6, загалом їхній обсяг 

становив 132,9 млн.грн (1,9%); кредитами скористалося 11 підприємств, 

обсяг якихстановив 113,7 млн.грн. (0,8%). Структура розподілу 

фінансування інноваційної діяльності в 2014-2015 рр. представлена на 

рис 2.7 [93]. 

 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності 

за джерелами у 2015 р., % 

 

Таким чином, проведений аналіз показує, що перехід до ринкових 

відносин заставив підприємства активно займатися інноваційною 

діяльністю. Проте економічна та політична кризи в Україні значно 

уповільнюють розвиток інноваційної діяльності. Серед основних 

факторів, що впливають на її розвиток можна назвати: практично повна 
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відсутність попиту на результати наукових досліджень в період 

економічної кризи; різке зниження інвестиційної активності в країні. 

Україна має великий науково-технічний потенціал, який потребує 

виключно уважного, бережливого та диференційованого відношення. 

Однаквнаслідок неоднорідності і широкої варіації значень показників 

вкрай важко узагальнити і виявитипевні тенденції їх динаміки.Все це 

говорить про необхідність використання інтегрального показника з метою 

оцінки інноваційного розвитку регіонів. Така оцінка дасть можливість 

визначити найбільш проривні напрями проведення інноваційної політики 

щодо пoлiпшeння бiзнec-ceрeдoвищa, cтимулювaння кoмпaнiй дo 

iннoвaцiй, рoзвитку рiзних iнcтрумeнтiв пiдтримки тeхнoлoгiчнoї 

модернізації. 

 

 

2.3. Інтегральна оцінка рівня інноваційного потенціалу регіонів 

України 

 

 

Обсяг фінансування наукової і науково-технічної діяльності; рівень 

інноваційної активності промислових підприємств та динаміки 

виробництва інноваційної продукції; наявність платоспроможного попиту 

на інноваційну продукцію є вирішальними показниками інноваційного 

потенціалу країни. Саме від них залежить тривалість, конкретні шляхи 

переходу національної економіки до інноваційної моделі розвитку. Україна 

представлена у кількох рейтингах, які оцінюють інноваційний потенціал, 

технологічну та інноваційну конкурентоспроможність. Найбільш 

авторитетними є Глобальний індекс конкурентоспроможності, Глобальний 

інноваційний індекс. 

Згідно з даними, наведеними у звіті Світового економічного форуму 

про глобальну конкурентоспроможність за 2015-2016 рр., Україна 
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поступилася на 3 позиції в загальному рейтингу порівняно з даними 

попереднього дослідження й посіла 79 місце серед 140 досліджуваних 

країн. Швейцарія вже сьомий рік поспіль очолює рейтинг. Сінгапур 

залишився на 2 місці, США зберегли 3 позицію в рейтингу. До першої 

п’ятірки також увійшли Нідерланди та Німеччина [6; 158]. 

Рейтинг України за підіндексом ― «Інновації» у доповіді за 2015-

2016 рр. відповідає 54 місцю, тобто зростання становить 27 позицій. 

За всіма показниками підіндексу «Інновації» Україна покращила свої 

позиції в рейтингу. Найбільше зростання відзначено за критеріями 

інноваційна спроможність – з 82 на 52 позицію, а також державні закупівлі 

новітніх технологій і продукції – з 123 на 98 позицію рейтингу [6; 158]. 

Глобальний інноваційний індекс 2015 охоплює 141 країну й 

використовує 79 показників по цілому ряду тем. Таким чином, даний 

індекс 2015 представляє багатий набір даних для виявлення й аналізу 

глобальних інноваційних тенденцій. Тема дослідження у 2015 році – 

«Ефективна інноваційна політика з метою розвитку». 

Україна посіла 64 місце серед 141 досліджуваної країни, набравши 

36,45 балів зі 100 можливих (2014 р. - 63 серед 143 країн). Цього року 

Україна незначно, але покращила свої позиції за 5 підіндексами: інституції, 

людський капітал, бізнес-досвід, ринкові показники, творчість [6; 159]. 

Крім Глобального інноваційного індексу у доповіді визначається 

рейтинг країн за Індексом інноваційної ефективності, який розраховується 

на основі тих же показників та підіндексів, що й Глобальний інноваційний 

індекс, шляхом рейтингування відношення Інноваційного вихідного 

індексу до Інноваційного вхідного індексу. Індекс інноваційної 

ефективності характеризує створення сприятливих умов для інноваційної 

результативності. 

За цим показником у 2015 р. Україні належить 15 місце серед 141 

досліджуваної країни. Для порівняння, у 2014 р. Україна посідала 14 місце, 

що свідчить про зниження ефективності інноваційної діяльності [6; 159]. 
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Проведений порівняльний аналіз стану параметрів інноваційної системи 

України відносно світового рівня свідчить, що Україна має високий 

освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні новації 

у вигляді ідей, наукових розробок, патентів, однак при цьому вона має 

слабкий механізмвпровадження їх у сферу економічної діяльності та 

слабку інтегрованість в міжнародну науково-технічну та інноваційну 

кооперацію. Серед основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні:  

 недосконалість інституцій, а саме політичного, регуляторного та 

бізнес середовища;  

слабко розвинена інфраструктура, у тому числі й інноваційна, 

оскільки залишаються на низькому рівні показники валового 

нагромадження капіталу у % ВВП, екологічної стійкості, доступності та 

якісної роботи електронного уряду, використання ІКТ у країні[6]. 

Отже , при формуванні та розвитку інноваційної системи України на 

сучасному етапі необхідно пріоритетну увагу приділити 

інституціональному забезпеченню інноваційної діяльності, формуванню 

мотиваційного механізму до переходу реального сектору економіки на 

інноваційний шлях розвитку [6]. 

За методикою, яка була запропонована в першому розділі, ми 

провели свою комплексну оцінку інноваційного потенціалу регіонів 

України. відповідно з цією методикою спочатку були розраховані складові 

потенціалу, а потім інтегральний показник. 

З метою визначення коефіцієнту вагомості до експертизи були 

залучені спеціалісти, які представляють різні сфері діяльності, такі як 

наука, вища освіта, виробництво. Значення отриманих коефіцієнтів 

вагомості представлені в таблиці. 

Як ми бачимо з таблиці, на думку експертів найбільший вплив на 

величину інноваційного потенціалу мають такі показники як частка 

фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи в загальній 

чисельності зайнятого населення, частка реалізованої інноваційної 
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продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції та 

частка валових витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у 

ВРП. Найменше впливають кількість придбаних нових технологій та 

частка кількості докторів і кандидатів наук, докторантів та аспірантів у 

зальній чисельності зайнятого населення (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11  

Коефіцієнти вагомості складових інтегрального показника 

інноваційного потенціалу 

№ 

п/п 

Показники Коефіцієнт 

вагомості 

І. Науковий потенціал (НП) – 0,15 

1 Частка фахівців, які виконують наукові та науково-технічні 

роботи в загальній чисельності зайнятого населення, % 

0,101 

2 Частка кількості докторів і кандидатів наук, докторантів та 

аспірантів у зальній чисельності зайнятого населення, % 

0,049 

ІІ. Кадровий потенціал (КП) -0,132 

3 Частка осіб, що отримали вищу освіту у загальній 

чисельності зайнятого населення,% 

0,075 

4 Частка студентів ВНЗ у загальній чисельності зайнятого 

населення, % 

0,057 

ІІІ. Техніко-технологічний потенціал (ТТП) – 0,281 

5 Частка витрат на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення у загальному обсязі витрат на 

інноваційну діяльність, % 

0,069 

6 Кількість впроваджених нових технологічних процесів на 

промислових підприємствах, од. 

0,068 

7 Кількість придбаних нових технологій, од. 0,047 

8 Частка витрат на устаткування у загальному обсязі валових 

витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, % 

0,097 

ІV. Фінансово-економічний потенціал (ФЕП) – 0,264 

9 Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції, % 

0,092 

10 Частка валових витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт у ВРП, % 

0,091 

11 Відношення обсягу капітальних інвестицій до ВРП, % 0,081 

V. Організаційний (підприємницький) потенціал (ОП) – 0,173 

12 Частка промислових підприємств, які займалися 

інноваційною діяльністю у загальній кількості промислових 

підприємств,% 

0,066 

13 Частка промислових підприємств, що впроваджували 

інновації у загальній кількості промислових підприємств,% 

0,055 

14 Частка підприємств, що реалізували інноваційну продукцію 

за межі України у загальній кількості промислових 

підприємств,% 

0,052 
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Розрахунки складових інноваційного потенціалу регіонів України в 

динаміці за 2011-2015 рр. представлені в додатках. 

На рис. 2.8 представлені дані, що характеризують середнє значення 

наукового потенціалу регіонів України за 2011-2015 рр. 

 

 

 

Рис. 2.8. Науковий потенціал регіонів України  

у середньому за 2011-2015 рр. 

 

Як бачимо з рисунку, серед регіонів України виділяються м. Київ та 

Харківська область, з середніми величинами наукового потенціалу за 2011-

2015 рр. 0,703 та 0,0313 одиниць, що значно перевищує середній рівень 

країни 0,0139. Найнижчі показники продемонстрували Хмельницька, 

Житомирська та Волинська області. Загалом в динаміці спостерігаються 

деякі коливання наукового потенціалу, проте їх не можна назвати різкими. 

Таким чином, основний науковий потенціал України зосереджений в м. 

Київ та Харківський області. 

Показники, що характеризують кадровий потенціал регіонів України 

у розрізі регіонів, представлені на рис. 2.9.  
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Дані рисунку свідчать, що серед регіонів країни лідерами як і за 

попереднім показником є м. Київ та Харківська область, в яких величина 

цього показника складає 0,0654 і 0,0361 відповідно.  

Далі в рейтингу йдуть Львівська, Одеська, та Тернопільська області. 

Всі інші регіони мають величину кадрового потенціалу нижче середнього 

рівня 0,0200. Отже, кадровий потенціал країни, як і науковий 

зосереджений в м. Київ та Харківській області. 

 

 

 

Рис. 2.9. Кадровий потенціал регіонів України 

 у середньому за 2011-2015 рр. 

 

Дослідження стану техніко-технологічного потенціалу представлено 

на рис. 2.10. 

Аналіз показників техніко-технологічного потенціалу показав, що всі 

регіони країни мають техніко-технологічний потенціал нижче середнього – 

0,1106.  

Найвищі показники зафіксовано в м. Києві - 0,0434 та Харківській 

області – 0,0406, проте це більше ніж вдвічі менше ніж середнє значення. 

За рівнем техніко-технологічного потенціалу спостерігається варіація від 

0,0048 до 0,0434. 
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Рис. 2.10. Техніко-технологічний потенціал регіонів України  

у середньому за 2011-2015 рр. 

 

Фінансово-економічний потенціал був оцінений за допомогою трьох 

показників і представлений на рис. 2.11. 

 

 

Рис. 2.11. Фінансово-економічний потенціал регіонів України  

у середньому за 2011-2015 рр. 

 

Проаналізувавши показники фінансово-економічного потенціалу 

можемо зробити висновок, що перші місця, як за попередніми 

показниками займають м. Київ та Харківська області. Крім того Сумська та 

Миколаївська області мають вищі показники за середній по Україні – 

0,0305. Величина фінансово-економічного потенціалу у всіх інших 
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регіонах, нижча середнього. Аутсайдерами є Рівненська та Хмельницька 

області, з величиною цього показника – 0,0071 та 0,0090. Загалом в 

динаміці за 2011-2015 рр. спостерігається не стабільна ситуація. Низькі 

величини цього показника свідчить про те, що в країні на інноваційну 

діяльність виділяються дуже мала кількість коштів. 

На рис. 2.12 представлені дані, що характеризують величини 

організаційний потенціал регіонів України. 

 

 

Рис. 2.12. Організаційний потенціал регіонів України  

у середньому за 2011-2015 рр. 

 

При аналізі організаційного потенціалу, було виявлено, що подібно 

вже розглянутим потенціалам перші позиції займають м. Київ та 

Харківська область. Також в п’ятірку лідерів долучається Запорізька, 

Івано-Франківська та Сумська області. Як видно з рисунку, всі регіони 

України мають в основному однакові показники. В динаміці за 5 років в 

більшості регіонів спостерігається підвищення цього показника.  

На основі розрахунків наукового, кадрового, техніко-технологічного, 

фінансово-економічного та організаційного потенціалів був розрахований 

інтегральний показник інноваційного потенціалу. Дані розрахунків 

представлені в таблиці 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Інтегральний показник інноваційного потенціалу регіонів України  

за 2011-2015 рр. 

Області  2011 2012 2013 2014 2015 

Ср. значення за 

2011-2015 рр. 

Україна 0,0315 0,0302 0,0303 0,0323 0,0328 0,0314 

Вінницька 0,0098 0,0110 0,0110 0,0111 0,0112 0,0108 

Волинська 0,0086 0,0084 0,0134 0,0130 0,0140 0,0115 

Дніпропетровська 0,0139 0,0171 0,0184 0,0201 0,0195 0,0178 

Донецька 0,0142 0,0149 0,0153 0,0068 0,0134 0,0129 

Житомирська 0,0102 0,0102 0,0140 0,0118 0,0115 0,0115 

Закарпатська 0,0098 0,0094 0,0095 0,0113 0,0115 0,0103 

Запорізька 0,0214 0,0209 0,0235 0,0240 0,0246 0,0229 

Івано-

Франківська 0,0160 0,0160 0,0142 0,0165 0,0120 0,0149 

Київська 0,0100 0,0107 0,0125 0,0120 0,0123 0,0115 

Кіровоградська 0,0102 0,0122 0,0116 0,0105 0,0115 0,0112 

Луганська 0,0128 0,0140 0,0139 0,0069 0,0106 0,0117 

Львівська 0,0179 0,0181 0,0208 0,0213 0,0232 0,0203 

Миколаївська 0,0122 0,0131 0,0136 0,0166 0,0131 0,0137 

Одеська 0,0158 0,0220 0,0248 0,0175 0,0178 0,0196 

Полтавська 0,0122 0,0138 0,0142 0,0150 0,0136 0,0138 

Рівненська 0,0086 0,0108 0,0136 0,0123 0,0075 0,0105 

Сумська 0,0192 0,0217 0,0224 0,0220 0,0255 0,0221 

Тернопільська 0,0162 0,0121 0,0161 0,0162 0,0181 0,0157 

Харківська 0,0341 0,0416 0,0395 0,0397 0,0416 0,0393 

Херсонська 0,0173 0,0134 0,0142 0,0143 0,0129 0,0144 

Хмельницька 0,0091 0,0079 0,0122 0,0116 0,0085 0,0098 

Черкаська 0,0186 0,0105 0,0159 0,0161 0,0113 0,0145 

Чернівецька 0,0128 0,0122 0,0115 0,0129 0,0135 0,0126 

Чернігівська 0,0094 0,0101 0,0101 0,0098 0,0085 0,0096 

м. Київ 0,0621 0,0496 0,0459 0,0530 0,0449 0,0511 

Складено за [99] 

 

З таблиці випливає, що найбільш високим рівнем інноваційного 

потенціалу володіють м. Київ та Харківська область. Всі інші регіони 

мають інноваційні потенціали, рівень яких знаходиться нижче середнього 

по країні – 0,314. Найнижчий інноваційний потенціал має Чернігівська 

область, також низькі показники мають є Хмельницька, Закарпатська 
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області. Практично в усіх регіонах спостерігається слабке збільшення 

інноваційного потенціалу. 

За результатами розрахунків регіони України зведені у чотири групи 

за рівнем інноваційного потенціалу: вкрай низький (ІП≤0,01), низький 

(0,01<ІП≤0,02), середній (0,02< ІП≤0,03), високий (ІП>0,03). 

Тіснота взаємозв’язку інноваційного потенціалу регіонів з рівнем їх 

соціально-економічного розвитку оцінювалася за допомогою рангової 

кореляції Спірмена, значення якого rs=0,0992308 свідчить про 

неприпустимо низький рівень реалізації інноваційного потенціалу регіонів, 

який практично не впливає на регіональні процеси соціально-економічного 

розвитку.  

Для групування регіонів України за рівнем реалізації інноваційного 

потенціалу за результуючий показник (РІП) обрано частку реалізованої 

інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції у 2015 р. Виділено чотири рівні реалізації інноваційного 

потенціалу регіонів: вкрай низький (РІП≤2,1), низький (2,1<РІП≤3,75), 

середній (3,75<ІП≤5,4), високий (РІП>5,4).  

За результатами аналізу побудовано матрицю в координатах: «рівень 

інноваційного потенціалу регіону – рівень реалізації інноваційного 

потенціалу регіону» і проведено групування регіонів України за 

виділеними ознаками (рис. 2.13), результати якого свідчать як про падіння 

рівня інноваційного потенціалу значної частини регіонів України, так і про 

загальне зниження ефективності його реалізації.  

Побудована матриця дає підстави для визначення стратегічних 

напрямів подолання регіональних диспропорцій у формуванні і реалізації. 

Отже, на основі вищенаведених даних, можемо зробити висновок, що 

регіональні відмінності в рівні інноваційного потенціалу досить суттєві. 

Так високий рівень інноваційного потенціалу мають тільки м. Київ та 

Харківська область. На середньому рівні інноваційного розвитку 

знаходяться тільки 3 регіони, а саме Запорізький, Львівський та Сумський. 
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Решта 20 регіонів мають низький рівень інноваційного потенціалу. А 

Хмельницька та Чернігівська області є аутсайдером, з вкрай низьким 

рівнем інноваційного потенціалу, що не перевищує 0, 01. 
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Рис. 2.13. Матриця «рівень інноваційного потенціалу – рівень реалізації 

інноваційного потенціалу» регіонів України у 2015 році. 

 

З метою вивчення впливу зміни окремих потенціалів на динаміку та 

рівень інноваційних потенціалів регіонів були розраховані їх середньорічні 

темпи зростання за 2011-2015 рр. (табл. 2.13). 

 Як видно з наведених даних, за 2011-2015 рр. зниження 

середньорічних темпів росту інноваційних потенціалів відбулося в 9 

регіонах України, а саме: Донецькому, Івано-Франківському, Луганському, 

Рівненському, Херсонському, Хмельницькому, Черкаському, 

Чернігівському. Слід зазначити, що у всіх цих регіонах, за виключенням 

Закарпатського, аналізований період характеризується зниженням темпів 

росту фінансово-економічного потенціалу. В умовах сучасної фінансової 
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кризи цей фактор може обмежити ріст та розвиток інноваційного 

потенціалу регіонів.  

Таблиця 2.13 

Середньорічні темпи росту потенціалів регіонів України  

за 2011-2015 рр. 

  

Іннова-

ційний 

потенціал 

Складові  

Науко- 
вий  

Кадро- 
вий  

Техніко-
технологі-

чний  

Фінансо
во-

економі-  
чний  

Організа-
ційний  

Україна 101,01 102,04 102,93 97,04 102,43 100,70 

Вінницька 103,37 97,78 108,08 121,03 92,16 100,14 

Волинська 112,95 97,90 104,93 188,84 103,16 91,89 

Дніпропетровська 108,78 100,22 102,26 122,41 114,12 106,40 

Донецька 98,50 104,92 86,79 100,87 107,47 93,92 

Житомирська 103,06 98,73 104,96 105,73 102,49 103,53 

Закарпатська 104,01 96,54 103,05 120,46 104,51 97,20 

Запорізька 103,62 101,19 102,14 113,20 106,23 96,11 

Івано-

Франківська 
93,06 89,85 100,24 86,92 96,77 92,13 

Київська 105,33 97,55 102,83 125,69 97,79 105,16 

Кіровоградська 103,22 102,76 96,99 104,47 103,13 109,10 

Луганська 95,37 99,39 95,37 93,77 99,30 89,40 

Львівська 106,79 99,97 102,92 111,55 108,34 111,72 

Миколаївська 101,83 98,31 104,57 104,61 89,96 113,15 

Одеська 103,11 98,18 103,77 110,02 105,35 98,70 

Полтавська 102,69 100,77 105,43 105,36 85,52 119,27 

Рівненська 96,60 99,02 100,98 87,06 100,86 95,82 

Сумська 107,28 101,14 103,47 130,16 102,51 101,75 

Тернопільська 102,79 101,08 101,61 122,49 99,76 91,45 

Харківська 105,08 98,41 100,88 108,20 111,19 107,25 

Херсонська 92,95 97,64 102,76 68,38 95,34 106,05 

Хмельницька 98,28 109,17 101,95 82,13 108,34 92,61 

Черкаська 88,30 98,74 102,38 56,08 98,61 96,01 

Чернівецька 101,36 96,80 104,52 97,62 107,61 100,68 

Чернігівська 97,33 98,15 101,22 92,56 102,62 92,56 

м. Київ 92,20 100,00 100,00 87,11 88,08 86,84 

Складено за [99] 
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Актуальним питанням залишається визначення кількісних 

характеристик причинно-наслідкових зв'язків між інноваційним 

потенціалом регіонів і його складовими. Аналіз був проведений за 

допомогою кореляційної-регресійного аналізу. Нами було досліджено 

вплив величин наукового, кадрового, техніко-технологічного, фінансово-

економічного та підприємницькою потенціалу на інноваційний потенціал 

регіонів. Оцінка сили взаємозв'язку була проведена за допомогою 

програмного продукту Microsoft Office Exel. 

Проведений аналіз показав, що між величинами інноваційного 

потенціалу і науковим, кадровим, фінансово-економічним н інформаційно-

комунікаційних потенціалами спостерігається високий і стійкий зв'язок, 

так як коефіцієнт кореляції становить 0,98. 

Між величинами інноваційного потенціалу і науковим, кадровим та 

техніко-технолггіческім потенціалом відзначається середній зв'язок, 

оскільки коефіцієнт кореляції змінюється від 0,16до 0,19. 

Далі було виведено рівняння множинної регресії, де вякості змінних 

були прийняті значення наступних складових інноваційного потетціалу 

регіонів: 

Х1 – науковий потенціал; 

Х2 – кадровий потенціал; 

Х3 – техніко-технологічний потенціал; 

X4 – фінансово-економічний потенціал; 

X5 – організаційний потенціал. 

В якості результуючого показника Y – величина інноваційного 

потенціалу. У розрахунках була використана лінійна модель множинної 

регресії і отримано наступне рівняння: 

Y = 0,186Х1 + 0,164Х2 + 0,183X3 + 0,220 Х + 0,230X5 + 1,282  (2.1) 

Аналіз коефіцієнтів регресії показує, що найбільший вплив на 

величину інноваційного потенціалу має організаційний потенціал, так як 

коефіцієнт регресії дорівнює 0,230. У меншій мірі впливають на 
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інноваційний потенціал науковий і техніко-технологічний потенціали. 

Найнижчий рівень впливу має кадровий потенціал, так як коефіцієнт 

регресії становить 0,164. 

Проведений аналіз показав, що основними факторами регіональних 

відмінностей інноваційного потенціалуєконсолідація фінансових, 

трудових, матеріальних та інших ресурсів в розвинених регіонах, а також 

відмінність в ефективності використання цих ресурсів. Тому необхідно 

ефективніше задіяти наявний потенціал, орієнтуватися на пошук 

внутрішніх можливостей і резервів, забезпечити умови для прискореного 

впровадження організаційно-управлінських, маркетингових та інших 

нововведень, які не потребують значних вкладень коштів. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Проведено комплексну оцінку соціально-економічного розвитку, в 

ході якої було визначено, що суспільно-політичні події в Україні останніх 

років призвели дозначних змін у розвитку економіки регіонів.В 2015 році 

розвиток регіонів характеризувався зменшенням промислового 

виробництва, відтоком інвестиційного капіталу, нестійкою експортною 

динамікою, зростанням цін на споживчому ринку і загальним падінням 

рівня доходів громадян 

Розглянуто та проаналізовано основні показники інноваційної та 

наукової діяльності за регіонами України. Проведений аналіз дав змогу 

зробити висновок, що перехід до ринкових відносин заставив підприємства 

активно займатися інноваційною діяльністю. Проте економічна та 

політична кризи в Україні значно уповільнюють розвиток інноваційної 

діяльності. Серед основних факторів, що впливають на її розвиток можна 

назвати: практично повна відсутність попиту на результати наукових 
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досліджень в період економічної кризи; різке зниження інвестиційної 

активності в країні. 

Проведено оцінку інноваційного потенціалу регіонів України, за 

запропонованою автором у першому розділі методикою, яка дозволила 

виділити ряд тенденцій в період з 2011 по 2015 рр. Загалом показники 

інноваційного розвитку регіонів України мають недостатній рівень, 

відрізняються неоднорідністю та широкою варіацією значень. Проте 

тенденція стійкого гарного стану інноваційного потенціалу спостерігається 

в м. Київ та Харківській області. Середній рівень інноваційного розвитку 

мають 3 регіони, а саме Запорізький, Львівський та Сумський. Решта 20 

регіонів мають низький рівень інноваційного потенціалу. А Хмельницька 

та Чернігівська області є аутсайдерами, з вкрай низьким рівнем 

інноваційного потенціалу, що не перевищує 0, 01. 

Таким чином, провівши оцінку інноваційного потенціалу 

економічних систем регіонів України за допомогою методу комплексної 

інтегральної оцінки, а також рейтингового методу, можна відмітити, що 

застосування цих дозволяє визначити найбільш оптимальні напрями 

проведення інноваційної політики щодо пoлiпшeння бiзнec-ceрeдoвищa, 

cтимулювaння кoмпaнiй дo iннoвaцiй, рoзвитку рiзних iнcтрумeнтiв 

пiдтримки тeхнoлoгiчнoї модернізації. 

Основні результати розділу опубліковано в працях [49, 50, 142, 144-

146, 148, 149]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

 

3.1. Методичні засади обґрунтування стратегічних напрямів 

підвищення рівня реалізації інноваційного потенціалу регіону 

 

 

В сучасних умовах, специфіка економічного простору України, 

обумовлює необхідність розробки власної моделі переходу економіки на 

інноваційний шлях. Це стає можливим шляхом вироблення кожним 

регіоном країни стратегії розвитку інноваційного потенціалу та механізмів 

його реалізації. Стратегія розвитку інноваційного потенціалу економічних 

систем повинна враховувати регіональні соціально-економічні 

особливості, і в перспективі появу можливості інтеграції в єдину 

загальнодержавну стратегію. 

З урахуванням проведеної нами оцінки розвитку інноваційного 

потенціалу регіонів України були виявлені наступні пріоритетні напрямки 

реалізації його інноваційного потенціалу. 

Як уже зазначалося вище, організаційно-економічний механізм має 

дві складові:організаційну і економічну.  

Організаційна складова включає процеси, пов'язані з організацією 

виробництва в регіоні, праці та управління, і є складною сукупністю 

організаційних форм, методів підготовки, ухвалення і втілення в життя 

управлінських рішень, що удосконалюють та впливають на підвищення 

реалізації інноваційного потенціалу. 

В організаційний напрям входять: розробка організаційної стратегії 

інноваційного розвитку; підвищення рівня нововведень в усіх галузях 

господарської діяльності регіону; розробка організаційної структури; 
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визначення типу виробництва, оптимальної спеціалізації підприємств 

регіону; вибір найважливіших проблем, напрямів і тем досліджень та 

розробок, а також номенклатури виробів, що випускаються в регіоні; 

накопичення в процесі виробництва і споживання в регіоні раніше 

розробленої (старої) моделі інформаційних, інтелектуальних, трудових, 

матеріальних, грошових ресурсів і проведення їх аналізу; відбір і розробка 

нововведень, які будуть використані в наступній новій інноваційній моделі 

регіоні; аналіз, відбір і придбання (продаж) ліцензій на право виготовлення 

(застосування) інноваційних рішень різного характеру; удосконалення 

організації руху матеріально-технічних, фінансових та інформаційних 

ресурсів в регіоні; освоєння нових ринків регіональних та міжрегіональних 

ринків збуту виробів; формування каналів розподілу інформації про 

нововведення; забезпечення динамізму збуту і здатності до швидкого 

реагування на ринкові зміни. 

Економічна діяльність орієнтується на цілі і завдання інтенсифікації 

виробництва на основі розвитку конкурентоспроможної продукції. 

Економічна підсистема механізму управління виробництвом є 

сукупністю економічних методів, форм, способів, критеріїв, за допомогою 

яких здійснюються економічні процеси і явища з регіонального розвитку  

Економічний напрям об'єднує: розробку економічної стратегії 

інноваційної діяльності; підвищення ефективності нововведень; 

підвищення довговічності або строку нововведень; формування цін в 

регіоні на нові вироби в процесі маркетингових досліджень; інвестування 

регіональних проектів з тривалим терміном окупності витрат; 

удосконалення маркетингової діяльності в регіоні; поліпшення 

економічних показників, що характеризують конкурентоспроможність 

діяльності регіонів. 

Таким чином удосконалення організаційно-економічного механізму 

реалізації інноваційного потенціалу регіону можлива на основі: 

- прискорення темпів науково-технічного прогресу; 
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- підвищення ефективності організаційно-економічних робіт у 

результаті спланованої і цілеспрямованої розробки і втілення комплексу 

заходів на підвищення інноваційного потенціалу регіону; 

- активізацію і раціональне використання трудового потенціалу 

регіону. 

З урахуванням деталізації цих складових,а також на основі аналізу 

побудованої матриці групування регіонів України за ознаками наявного 

інноваційного потенціалу і рівня його реалізації і визначеного комплексу 

причин зниження темпів інноваційної діяльності на рівні регіону нами 

удосконалено методичні засади щодо обґрунтування стратегічних 

напрямів підвищення реалізації інноваційного потенціалу регіонів. 

Оскільки матриця є діагонально симетричною, загалом виділено десять 

стратегічних напрямів, шість з яких є парними, які охоплюють всі 16 

квадрантів матриці: 

1. Підтримуючий напрям охоплює IV квадрант матриці та 

передбачає заходи з підтримання швидкості інноваційних процесів, 

ефективності системи трансферу знань, їх комерціалізації. 

2. До основних заходів напряму нових можливостей (ІІІ та VІІІ 

квадранти) відносяться: реалізація ІП, що забезпечує прискорений 

інноваційний розвиток обмеженої кількості зростаючих галузей 

господарювання регіону, розвиток взаємозв’язків «наука-виробництво»; 

прискорення інноваційних процесів, зміцнення і розвиток нових зв’язків 

«наука-виробництво», розвиток кластерів. 

3. Напрям вибіркового розвитку (VІІ квадрант) полягає у реалізації 

ІП на забезпечення підвищення інноваційності розвитку галузей 

спеціалізації регіону, розвиток слабких ланок інноваційної 

інфраструктури, кадрове забезпечення. 

4. Зміст інфраструктурного напряму (ІІ та ХІІ квадранти) полягає в 

спрямуванні процесів реалізації ІП на збалансування регіональної 

інноваційної інфраструктури, створення ринкових (маркетингових) 
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інновацій; на збалансування структури регіональної інноваційної системи 

(РІС), в системі генерації і розповсюдження знань акцент робиться на 

забезпечення інноваційного розвитку ключових галузей спеціалізації 

регіону. 

5. Напрям спрямованих зусиль (VІ та ХІ квадранти) передбачає: 

спрямування процесів реалізації ІП на структурну цілісність РІС і системи 

генерації і розповсюдження знань, інтегруван-ня РІС у національну 

інноваційну систему; спрямування процесів реалізації ІП на забезпечення 

іннова-ційного розвитку цілісного господарського комплексу регіо-ну, 

забезпечення цілісності інноваційної інфраструктури, стимулювання 

створення продуктових інновацій. 

6. Напрям диференціації (І та ХVІ квадранти) включає: 

диференціацію напрямів і галузей інноваційного розвитку, формування 

«лазерного променя» реалізації ІП на створення локомотиву інноваційного 

розвитку регіону; стимулювання видової диференціації інновацій (акцент 

на продуктові інновації), розгалуження взаємозв’язків «наука-

виробництво», активізація інноваційних процесів. 

7. Структуротвірний напрям (Х квадрант) спрямовує реалізацію ІП 

на власне розширене відтворення, формування цілісної структури РІС, 

стимулювання процесних і продуктових інновацій, активізація 

інноваційних процесів 

8. Напрям нарощування (V та ХV квадранти) передбачає:формування 

«лазерного променя» реалізації ІП на створення локомотиву інноваційного 

розвитку регіону, нарощування скелетної структури РІС відповідно до 

«лазерного променя»; нарощування темпів інноваційних процесів, 

кількості продуктових і ринкових (маркетингових) інновацій, тісноти 

взаємозв’язків «наука-виробництво» 

9. Напрям граничного напруження (ІХ та ХІV квадранти) спрямовує 

реалізацію ІП на власне розширене відтворення, формування скелетної 
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структури РІС, стимулювання процес них і продуктових інновацій, 

формування цілісної системи трансферу знань. 

10. Напрям конструювання (ХІІІ квадрант) спрямовує реалізацію ІП 

на власне розширене відтворення, формування скелетної структури РІС і 

системи транс-феру знань, стимулювання процесних інновацій 

Сучасний стан розвитку національної економіки України 

характеризується різкими перепадами по рівню розвитку інноваційного 

потенціалу в окремих регіонах. Такі відмінності в більшості своїй 

володіють значною інерцією, що відбивається на швидкості здійснюваних 

перетворень, я також на можливості синхронізації проведення позитивних 

реформ в різних регіонах. Поряд зі стабільними і розвиненими, в 

економічному просторі країни функціонують регіони нестабільні і 

відстаючі рівню розвитку інноваційного потенціалу. 

Таким чином, з урахуванням виявлених напрямків розвитку 

інноваційного потенціалу регіонів України мають бути розроблені для 

кожного регіону свої плани, що враховують як регіональні соціально-

економічні особливості, так і загальний стан і можливості інноваційного 

потенціалу. 

Проведене в другому розділі даного дисертаційного дослідження 

зонування регіонів за величиною інтегрального показника інноваційного 

потенціалу показало, що: 

У зону високого стану інноваційного потенціалу в 2015 році 

увійшли: м.Київ та Харківська область. Дані регіони характеризуються 

достатньою концентрацією наукових, кадрових, техніко-технологічних та 

інших ресурсів, необхідних для розвитку інноваційної діяльності. 

Отже, регіони, що входять в дану зону здатні здійснювати 

поступальний перехід на інноваційний шлях розвитку і для них необхідна 

система заходів з розвитку та диверсифікації інноваційного потенціалу. 

Головним завданням інноваційної політики цих регіонів має стати 

інноваційне оновлення основних фондів. 
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Ефективність інноваційної діяльності в регіоні безпосередньо 

пов'язана з ростом інноваційної активності підприємств та установ, яке 

повинно бути забезпечено виробленням системи організаційно-

економічних і нормативно-правових механізмів державного регулювання 

процесів створення трансферу і впровадження стратегічних інновацій, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки області. 

Необхідно збільшувати обсяги НДДКР в установах і на 

підприємствах, частка яких за період ринкових реформ істотно знизилася в 

порівнянні з дореформений рівнем. Велика частина інноваційної 

діяльності підприємств пов'язана із закупівлею імпортного обладнання, а 

не з впровадженням результатів власних НДДКР. Таким чином, зростання 

витрат на НДДКР є пріоритетним інноваційним напрямом, оскільки 

формує базу для генерації і поширення інновацій в довгостроковій 

перспективі. 

Успішність інноваційної діяльності в регіоні в умовах ринки 

визначається розвиненою інноваційною інфраструктурою. Велика частина 

розробок в регіоні не може бути реалізована через інфраструктурних 

обмежень. У зв'язку з цим необхідно розвиток таких важливих і 

масштабних елементів інноваційної інфраструктури як технопарки, бізнес-

інкубатори, центри трансферу технологій та ін. 

Високий рівень промислового розвитку і науково-технічного 

потенціалу цих регіонів визначає широкі можливості для об'єднання 

підприємницьких, науково-дослідних структур в кластери і отримання 

синергетичного ефекту від такої взаємодії. Таким чином, одним з головних 

напрямків розвитку інноваційного потенціалу є формування інноваційних 

кластерів і полюсів зростання. 

Одним з пріоритетних напрямків є активне включення малого 

бізнесу в процес інноваційної модернізації економіки. Підприємства 

малого бізнесу можуть бути залучені в інноваційний процес і як 

генератори нововведень, і як піонерні структури впровадження, і як 
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найважливіші елементи інноваційних систем великих корпорацій, які 

забезпечують трансфер технологій і міжгалузеву кооперацію. 

Найважливішим завданням державної та регіональної інвестиційної 

політики даних регіонів є створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Можна виділити три основних напрямки поліпшення інвестиційного 

клімату (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Напрями поліпшення інвестиційного клімату 

 

Важлива роль у розвитку інноваційного потенціалу в належить 

кадровому потенціалу, який в останні десятиліття по ряду причин виявився 

істотно ослаблений. Таким чином, в цьому напрямку необхідно: 

перебудувати структуру підготовки кадрів у зв'язку з потребами 

інноваційного розвитку; підвищити якість освіти; створити систему 

підвищення кваліфікації управлінського персоналу на підприємствах. 

Також необхідно забезпечити створення й сталий розвиток єдиного 

інформаційного середовища по реалізації проектів і програм, зокрема, і 

інноваційної діяльності регіону, в цілому. 

У зону середнього стану інноваційного потенціалу в 2015 р увійшли 

наступні регіони: Запорізька, Львівська, і Сумська області. Для даних 

регіонів потрібна розробка заходів, спрямованих на підтримку позитивної 

динаміки наявної ситуації. 

Основними напрямками реалізації інноваційного потенціалу є: 

розширення спектру приватних 

інвестицій в інноваційну діяльність 

розвиток системи 

венчурного фінансування 

підвищення частки держави в інвестиціях 

інноваційних процесів в регіонах 

Поліпшення 

інвестиційного клімату 
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- визначення та реалізація пріоритетів інноваційної діяльності на 

основі виявлення галузевих проблем; 

- забезпечення захисту інтелектуальної власності, 

вдосконалення податкового законодавства стосовно інноваційній сфері: 

- підтримка і розвиток науково-технічного потенціалу, в тому 

числі шляхом залучення інвестицій та інших фінансових ресурсів; 

- сприяння розвитку ринку і просування на цьому ринку 

інноваційних продуктів: 

- забезпечення інформованості населення про хід реалізації 

інноваційної політики; 

- державна підтримка інноваційному діяльності; 

- забезпечення взаємодії освіти, науки, виробництва та 

фінансово-кредитної сфери для розвитку інноваційної діяльності; 

- концентрація матеріальних і фінансових ресурсів (венчурні 

фонди, венчурне страхування, державні гарантії і т.п.). спрямованих на 

створення наукоємної продукції. 

У зону низького стану інноваційного потенціалу в 2015 р увійшли 

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, 

Херсонська, Черкаська, Чернівецька області. Дані регіони відображають 

негативні тенденції у формуванні інноваційної економіки. Отже, для них 

необхідна система заходів щодо формування інноваційного потенціалу. 

Перераховані вище регіони характеризуються дуже слабо 

розвиненими або взагалі відсутністю чинників формування, регіональної 

готовності і відповідно, результативності інноваційного потенціалу 

(наприклад, відсутні нормативно-законодавчих актів, що регулюють 

інноваційну діяльність, регіональна інноваційна інфраструктура тощо), 

тому в першу чергу, необхідно розробити систему заході, спрямованих на 

підвищення ресурсних складових інноваційного потенціалу. 
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Для підвищення рівня інноваційного потенціалу та активізації 

інноваційної діяльності потрібна реалізація комплексу заходів, що 

здійснюються на рівні органів державного управління регіонів у наступних 

напрямках: 

Реалізація додаткових фінансово-економічних механізмів адресної 

підтримки підприємств промисловості, в тому числі у вигляді: 

- надання гарантій по кредитах, що залучаються для реалізації 

пріоритетних проектів модернізації виробництва; 

- оплати бюджетом частини витрат з утримання об'єктів, які 

використовуються органами інноваційної інфраструктури; 

- створення технопарків у сфері високих технологій і надання 

державної підтримки їх створення та функціонування. 

Розвиток венчурної діяльності: 

- створення законодавчої бази для венчурного інвестування 

вітчизняними пенсійними фондами, страховими компаніями та банками; 

- популяризація венчурної діяльності в підприємницькому 

середовищі за допомогою просування «історій успіху»; 

- зниження процентних ставок. 

Розвиток інформаційної, експертно-консалтингової і освітньої 

інфраструктури інноваційної діяльності: 

- створення ефективне системи інноваційного моніторингу, що 

дозволяє формувати цілісну систему відомостей про научко- 

дослідницький потенціал і інноваційної активності галузей і промислових 

підприємств на підставі сучасних показників та індикаторів стану 

інноваційної діяльності; 

- підтримка транскордонного співробітництва; 

- створення і підтримка регіональної бази даних по науково-

дослідних розробок; 

- створення спеціалізованих баз даних по послугах супроводу 

інноваційної; 
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- зміцнення зв'язку освіти з економікою шляхом створення 

інтегрованих науково-освітніх структур; 

- створення системи багаторівневого безперервною освіти в 

інноваційній сфері та пов'язаною з ним процесу формування інноваційної 

культури в науковому співтоваристві і підприємницькому секторі; 

- формування інноваційного партнерства держави, науки, освіти, 

бізнесу і суспільства. 

Вкрай низький рівень інноваційного потенціалу в 2015 р 

спостерігався в Хмельницькій і Чернігівській областях. 

Дана група характеризується недостатнім для формування 

інноваційної економіки регіону рівнем потенціалу і необхідністю пошуку 

шляхів поліпшення використання його ресурсної складової та активізації 

кінцевих результатів інноваційної діяльності. На розвиток регіонів даної 

трупи здатне зробити істотний вплив зовнішнього оточення і вплив більш 

розлитих в економічному та інноваційному відношенні регіонів. 

На початковому етапі переходу цих регіонів на інноваційний шлях 

розвиття доцільні наступні заходи, здатні створити сприятливе середовище 

для подальших перетворень: 

- розробка цільової програми інноваційного розвитку економіки, 

прийняття необхідних нормативно-правових документів; 

- створення елементів інноваційної інфраструктури в формі 

інноваційного бізнес-центру (з метою організації інформаційного 

забезпечення в сфері інноваційної діяльності) та технопарку (для надання 

підтримки інноваційним підприємствам); 

- оцінка накопиченого потенціалу науки і економіки і великих 

корпоративних структур для виявлення точок перетину інтересів, які 

виступають платформою побудови карт легких відносин; 

- підвищення інвестиційної привабливості з метою активізації 

припливу капіталів, популяризація перспективних галузей і стратегічно 

важливих проектів; 
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- застосування моделі державно-приватного партнерства в 

стимулюванні інноваційної активності в регіоні; 

- розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва в 

сфері обміну досвідом, освоєння наукових розробок, впровадження 

інновацій, взаємодія з науковими установами інших регіонів. 

Таким чином, ми вважаємо, що доцільно впровадження наступних 

пріоритетних напрямків реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

України: наукове, кадрове, фінансове, техніко-технологічне, організаційне, 

інформаційне. З урахуванням виявлених основних напрямків розвитку 

інноваційного потенціалу регіонів повинна бути розроблена для кожною 

регіону стратегія розвитку інноваційного потенціалу, що включає заходи, 

які будуть враховувати як регіональні соціально-економічні особливості, 

так і загальні стан і можливості інноваційного потенціалу. 

 

 

3.2. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

 

 

Організація інноваційної діяльності базується на принципах ринкової 

економіки. До основних принципів ринкової економіки по відношенню до 

інноваційної діяльності, на наш погляд, відносяться: 

економічна та юридична самостійність підприємств регіону; 

економічна ефективність інноваційної діяльності в регіоні; 

контроль інвестицій на інноваційної діяльність; 

стимулювання інноваційної діяльності в регіоні; 

матеріальна відповідальність. 

На основі цих принципів кожен регіон розробляє свій організаційно-

економічний механізм, який забезпечує реалізацію інноваційного 

потенціалу регіону для здійснення повномасштабної інноваційної 
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діяльності. Форми і методи реалізації інноваційного потенціалу можуть 

розроблятися як всередині самого регіону, так і надходити із зовнішнього 

середовища (рис. 3.2). 

Всі перераховані фактори повинні бути узгоджені і взаємопов'язані в 

єдину концепцію управління, яка допомогла б регіону сформувати 

мислення, орієнтоване на інноваційний процес, і розробити стратегію 

безперервного вдосконалення, причому в цей процес необхідно залучити 

відповідних співробітників на всіх рівнях організаційної ієрархії. 

На наш погляд, суть такого механізму реалізації інноваційного 

потенціалу регіону полягає в тому, що він може зводиться до виділення в 

цьому процесі трьох головних компонент: 

- формування інноваційного потенціалу (ФІП); 

- використання інноваційного потенціалу (ВІП); 

- розвиток інноваційного потенціалу (РІП). 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема вибору форм та методів організації  

інноваційного потенціалу регіону 

Збір, аналіз, систематизація, обробка 

інформації по інноваційних проектах 

Прийняття рішення у відповідності з 

регіональною інноваційною політикою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибір форм та методів організації 

інноваційного потенціалу регіону 

Інформація зовнішнього 

середовища 

Інформаційні 

ресурси 

Інформація внутрішнього 

середовища 
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По суті реалізація інноваційного потенціалу регіону завжди буде 

зводитися до діяльності в рамках однієї з перерахованих компонент.Такий 

підхід дозволить нам більш чітко визначити завдання менеджменту, що 

визначають політику, правила і процедури, що стосуються всіх основних 

операцій вже більш конкретно щодо формування, використання та 

розвитку інноваційного потенціалу регіону. 

Продовжуючи розглядати механізм реалізації інноваційного 

потенціалу регіану,заснованого наподілу його трьохскладових, відзначимо 

переваги цього підходу. Перш за все, такий поділ дозволить нам побачити 

тонкі відмінності в можливості організації управління цих трьох 

компонент, які виникають в силу характеру здійснюваних видів 

діяльності. Так, наприклад, якщо при формуванні та розвитку 

інноваційного потенціалу регіону менеджмент повинен бути орієнтований 

на процес, то при використанні – менеджмент повинен бути орієнтований 

на результат. 

Зауважимо, що в першому випадку ми можемо використовувати для 

організації процесів елементи японської методики «кайдзен», а в другому 

випадку- різко протилежне цьому мислення більшості західних 

менеджерів, орієнтоване на результат. 

Так, оцінюючи показники корисності, необхідні для оцінки процесу 

формування інноваційного потенціалу регіону включаються такі 

орієнтовані на процес критерії як, питома вага всіх фахівців, які мають 

профільну по даній галузі освіту, що виражена у відсоткахвід загальної 

кількості фахівців, що здійснюють НДДКР, забезпеченість науково-

лабораторними площами; питома вага фахівців з вченими ступенями і 

званнями (як відношення до загальної кількості фахівців, що забезпечують 

розробку інновацій); інформаційно-обчислювальна озброєність дослідного 

процесу тощо. 

Беручи до уваги такі показники, менеджер з цих питань, як правило, 

піклується про те, щоб його співробітник рано чи пізно поліпшив 
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показники цих процесів.Іншими словами, вважається, що ці процеси не 

менш важливі, ніж абсолютно конкретний результат – розробка 

конкретного нововведення в регіоні. 

Таким чином, в системі управління регіональним розвитком 

розрахованого на результат, зараховується тільки результат. А в системі, 

яка враховує стан процесів і в той же час розрахований результат -все йде 

по-іншому. 

Скорочено назвемо критерії, орієнтовані на процес формування 

інноваційного потенціалу регіону, ФІП-критеріями; критерії орієнтовані на 

результат (використання інноваційного потенціалу регіону)-ВІП-

критеріями, а критерії, орієнтовані напроцес розвитку інноваційного 

потенціалу- РІП-критеріями. Різниця між вмістом управлінських процедур, 

що орієнтовані на ФІП, ВІП та РІП регіону можна наочно пояснити за 

допомогою рис.3.3. 

ВІП-критерії зазвичай нескладно висловити кількісно. Фактично в 

більшості науково-дослідних організацій в розпорядженні системи 

управління є тільки такі критерії, оскільки вони зазвичай пов'язані з 

показниками кількості інноваційних розробок в регіоні, витрат на їх 

розробку і прибутку від їх реалізаціх.Проте, в більшості випадків, для 

процесних критеріїв ФІП і перспективних критеріїв розвитку РІП також 

можна знайти кількісніпоказники.У системах організаційного управління 

за цими критеріями необхідно розробити ретельно продумані показники 

для кількісного вираження і оцінки рівня їх активності. Поряд з іншими 

вони підсумовуються і слугують основою для прийняття відповідних 

певних ситуацій рішенням.Вихідною базою для оцінки стану 

інноваційного потенціалуу регіон за всіма зазначеними критеріями є набір 

певних ресурсних і оціночних показників ми сформували в п'ять блоків:  

- науковий; 

- кадровий; 

- техніко-технологічний; 
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- фінансово-економічний; 

- організаційний. 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Критерії, орієнтовані на процес та результат 

 

На базі виділених показників, а також з урахуванням класу критеріїв 

(ФІП, ВІП, РІП) для видачі управлінських впливів на наш погляд доцільно 

розробити так званий нормативний паспорт об'єкта управління (НПОУ) 

(табл. 3.1). в якому за певною методикою формуються цільові стратегічні 

характеристики об'єкта управління регіону. 

Наявність такого паспорта дозволить реалізувати процеси ФІП 

оскільки в цьому випадку в графі відхилень окремих нормативів цього 

Процес    Результат    Процес 

 ФІП      ВІП     РІП 

A B C D E F 

Формування 

інноваційного 

потенціалу регіону 

Розробка інновацій Розвиток 

інноваційного 

потенціалу регіону 

ВІП-критерії РІП-критерії 

Регіональна 
політика, правила, 

процедури 
управління в 

контексті ФІП 

Регіональна 
політика, правила, 

процедури 
управління в 

контексті ВІП 

Регіональна 
політика, правила, 

процедури 
управління в 
контексті РІП 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІІСТЬ В РЕГІОНІ 

ФІП-критерії 
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документа від оптимальних або раціональних для поточного стану об'єкта 

значень того чи іншого показника наочно можна простежити напрямок 

його поліпшень і перелік заходів необхідних для доведення значення цього 

показника добажаного. 

Таблиця 3.1 

Система показників стану інноваційного потенціалу регіону 

Блок Найменування показники 

Науковий 

Частка фахівців, які виконують наукові та науково-

технічні роботи в загальній чисельності зайнятого 

населення, % 

Частка кількості докторів і кандидатів наук, 

докторантів та аспірантів у зальній чисельності 

зайнятого населення, % 

Кадровий 

Частка осіб, що отримали вищу освіту у загальній 

чисельності зайнятого населення,% 

Частка студентів ВНЗ у загальній чисельності зайнятого 

населення, % 

Техніко-технологічний 

Частка витрат на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення у загальному обсязі витрат 

на інноваційну діяльність, % 

Кількість впроваджених нових технологічних процесів 

на промислових підприємствах, од. 

Кількість придбаних нових технологій, од. 

Частка витрат на устаткування у загальному обсязі 

валових витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт, % 

Фінансово-економічний 

Частка реалізованої інноваційної продукції у 

загальному обсязі реалізованої промислової продукції, 

% 

Частка валових витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт у ВРП, % 

Відношення обсягу капітальних інвестицій до ВРП, % 

Організаційний 

Частка промислових підприємств, які займалися 

інноваційною діяльністю у загальній кількості 

промислових підприємств,% 

Частка промислових підприємств регіону, що 

впроваджували інновації у загальній кількості 

промислових підприємств,% 

Частка підприємств регіону, що реалізували 

інноваційну продукцію за межі України у загальній 

кількості промислових підприємств,% 

 

На основі аналізу побудованої матриці групування регіонів України за 
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ознаками наявного інноваційного потенціалу і рівня його реалізації і 

визначеного комплексу причин зниження темпів інноваційної діяльності 

на рівні регіону удосконалено методичні засади щодо обґрунтування 

стратегічних напрямів підвищення реалізації інноваційного потенціалу 

регіонів. Оскільки матриця є діагонально симетричною, загалом виділено 

десять стратегічних напрямів, шість з яких є парними, які охоплюють всі 

16 квадрантів матриці (табл. 3.2). 

Виділені в попередньому підрозділі стратегічні напрями підвищення 

рівня реалізації інноваційного потенціалу регіону складають основу 

удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації 

інноваційного потенціалу регіону. Проаналізувавши різні підходи до 

визначення сутності поняття «економічний мехізм», можемо надати 

наступне визначення: економічний механізм – система взаємозв'язків 

економічних явищ, які виникають в певних умовах, a його складовими 

елементами виступають як початкове явище, так і завершальні явища, і 

весь процес, який відбувається в інтервалах між ними.  

Саме загальне визначення механізму, яке можна застосувати до будь-

якої взаємодії між економічними суб'єктами, розглядає таку взаємодію як 

стратегічну гру і називає механізмом саму форму гри. Гра – це опис того, 

як можуть діяти гравці (економічні суб'єкти) і до чого призведе будь-який 

набір дій. У нашому випадку, в ролі економічних суб'єктів виступають 

регіони, які беруть участь в процесі розбудовиекономіки України. 

На сьогоднішній день механізм використання регіонального 

потенціалу розглядався не раз, але, незважаючи на це, залишається чимало 

невирішених проблем, які значно зменшують ефективність використання 

інноваційного потенціалу економіки регіону. 

Недосконалість економічної політики на макро-, мезо- і мікрорівні 

довгі роки залишається однією з головних проблем, для вирішення якої, 

автором пропонується удосконалений організаційно-економічний механізм 

ефективного використання інноваційного потенціалу регіону (рис. 3.4). 
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Таблиця 3.2 

Стратегічні напрями підвищення рівня реалізації інноваційного 

потенціалу регіону 

Напрям 
Квад-
рант 

Зміст напряму 
Складова 

ІП 

Підтримуючий 
IV Заходи з підтримання швидкості інноваційних процесів,  

ефективності системи трансферу знань, їх комерціалізації 
ОП 

Нових 
можливостей 

ІІІ Реалізація ІП, що забезпечує прискорений інноваційний 
розвиток  обмеженої кількості  зростаючих галузей 
господарювання регіону, розвиток взаємозв’язків «наука-
виробництво» 

 
ТТП, ОП 

VІІІ Прискорення інноваційних процесів, зміцнення і розвиток 
нових зв’язків «наука-виробництво», розвиток кластерів  

 ОП 

Вибіркового 
розвитку 

VІІ Реалізація ІП на забезпечення підвищення інноваційності 
розвитку галузей спеціалізації регіону, розвиток слабких 
ланок інноваційної інфраструктури,  кадрове забезпечення  

ТТП, ОП, 
КП 

Інфраструк-
турний 

ІІ Спрямування процесів реалізації наявного ІП на 
збалансування структури  регіональної інноваційної системи 
(РІС), в системі генерації і розповсюдження знань акцент на 
за без-печення інноваційного розвитку ключових галузей 
спеціалізації регіону 

 
НП, ТТП, 
ФЕП 

ХІІ Спрямування процесів реалізації ІП на збалансування 
регіональної інноваційної інфраструктури,  створення 
ринкових (маркетингових) інновацій 

ТТП, ФЕП, 
ОП 

Спрямованих 
зусиль 

VІ Спрямування процесів реалізації ІП на структурну цілісність 
РІС і системи генерації і розповсюдження знань,  
інтегрування РІС у національну інноваційну систему  

НП, КП, 
ФЕП, ОП 

ХІ Спрямування процесів реалізації ІП на забезпечення 
інноваційного розвитку цілісного господарського комплексу 
регіону, забезпечення цілісності інноваційної 
інфраструктури, стимулювання створення продуктових 
інновацій 

ТТП, ФЕП, 
ОП 

Диференціації 

І Диференціація напрямів і галузей інноваційного розвитку, 
формування «лазерного променя» реалізації ІП на створення 
локомотиву інноваційного розвитку регіону  

НП, КП, 
ТТП, ФЕП, 
ОП 

ХVІ Стимулювання видової диференціації інновацій (акцент на 
продуктові інновації), розгалуження взаємозв’язків «наука-
виробництво», активізація інноваційних процесів 

НП, ОП 

Структуро-
твірний 

Х Спрямування реалізації ІП на власне розширене відтворення, 
формування цілісної структури РІС, стимулювання 
процесних і продуктових інновацій, активізація інноваційних 
процесів 

НП, КП, 
ТТП, ФЕП, 
ОП 

Нарощування 

V Формування «лазерного променя» реалізації ІП на створення 
локомотиву інноваційного розвитку регіону, нарощування 
скелетної структури РІС відповідно до  «лазерного променя» 

НП, КП, 
ТТП, ФЕП, 
ОП 

ХV Нарощування темпів інноваційних процесів, кількості 
продуктових і ринкових (маркетингових) інновацій, тісноти 
взаємозв’язків «наука-виробництво» 

НП, ОП 

Граничного 
напруження 

ІХ Спрямування реалізації ІП на власне розширене відтворення, 
формування скелетної структури РІС, стимулювання 
процесних і продуктових інновацій 

НП, КП, 
ТТП, ФЕП, 
ОП 

ХІV Спрямування реалізації ІП на власне розширене відтворення, 
формування цілісної системи трансферу знань, 
стимулювання процесних і продуктових інновацій 

НП, КП, 
ТТП, ФЕП, 
ОП 

Конструю-
вання 

ХІІІ Спрямування реалізації ІП на власне розширене відтворення, 
формування скелетної структури РІС і системи трансферу 
знань, стимулювання процесних інновацій 

НП, КП, 
ТТП, ФЕП, 
ОП 
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Рис. 3.4. Структура організаційно-економічного механізму реалізації 

інноваційного потенціалу регіону. 

 

Мета: забезпечення високо-
го рівня реалізації ІП 
регіону 

Об’єкт: соціально-економіч-
ний розвиток регіону на 
засадах реалізації ІП 

Суб’єкт: органи 

регіонального державного 

управління управління 

 

 

Стратегічний напрям підвищення рівня реалізації ІП регіону Функції: 
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Завдання: структурна перебудова господарського механізму 
регіону на інноваційних засадах зі збереженням існуючих кон-
курентних переваг у традиційних сферах господарювання 
регіону і створенням нових конкурентних переваг; забезпечення 
інноваційного розвитку стратегічних галузей господарювання 
регіону і галузей його спеціалізації; структурна розбудова регі-
ональної інноваційної системи в цілому, інноваційної інфра-
структури зокрема, розгалуження і зміцнення взаємозв’язків в 
системі «наука-освіта-виробництво»; стимулювання розвитку 
малого і середнього інноваційного підприємництва; стимулю-
вання розвитку регіонального ринку інноваційних продуктів і 
послуг; сприяння підвищенню інвестиційної привабливості 
регіону; підвищення комфортності бізнес-середовища; розвиток 
людського потенціалу; сприяння розвитку міжнародної і міжре-
гіональної вертикальної і горизонтальної виробничої кооперації  

Інструменти: регіональна політика: економічна, промислова, 
інноваційна, кадрова, науково-технічна; стратегія інновацій-
ного розвитку регіону; інноваційно-інвестиційні програми; 
регіональні баланси ресурсів, виробництва і розподілу про-
дукції; регіональний маркетинг; обласний і місцеві бюджети; 
іміджеві технології; взаємодія зі ЗМІ; розвиток партнерства і 
комунікацій в інноваційній сфері; розвиток РІС, кластерів, 
інноваційних мереж 

 

державна бюджетна, грошово-кредитна, інноваційно-інвести-
ційна, структурна, податкова, науково-технічна, зовнішньо-
економічна, кластерна політика; стратегія соціально-еконо-
мічного розвитку країни; ДПП в інноваційній сфері; НІС; 
інституціональний розвиток; міжнародне співробітництво в 
інноваційній сфері; правова база 

Методи: проектування та фор-
мування раціональних органі-
заційних структур регіонального 
управління; морально-психоло-
гічні; нормативне прогнозуван-
ня, балансовий, програмно-
цільовий, бюджетування, 
економічне стимулювання 

адміністративні (розподіл повно-
важень, обов’язки посадових осіб) 

правове регулювання; економічне 
регулювання (пряме, непряме); ор-
ганізаційні (мотивація, стимулю-
вання, переконання, пропаганда) 

Важелі: податкові пільги, податкові канікули, пряме державне фінансування, субсидії, субвенції, 
дотації, ставки кредитування інноваційного бізнесу, венчурні фонди, державне і регіональне замов-
лення на інноваційну продукцію, захист прав інтелектуальної власності, інноваційні норми і норма-
тиви, ліцензування, стандарти, амортизаційні відрахування, митні тарифи і ставки, пропаганда 

Підвищення рівня реалізації інноваційного потенціалу регіону 
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Особливістю запропонованого механізму є технологізація завдань 

відповідно до обраного стратегічного напряму підвищення рівня реалізації 

інноваційного потенціалу і регіональних особливостей його стану і 

використання, що обумовлює вибір економічного інструментарію й 

організаційних підходів, пріоритетність використання окремих 

потенціалів-складових інноваційного потенціалу регіону, характер 

взаємозв’язків, співвідношення організації і самоорганізації, загальну 

конфігурацію самого організаційно-економічного механізму реалізації 

інноваційного потенціалу регіону. 

Механізм передбачає диференціацію методів, важелів і міри 

державного втручання у процес реалізації інноваційного потенціалу 

регіону і розширення інструментарію регіонального управління за рахунок 

впровадження засобів регіонального маркетингу (маркетинг-менеджмент у 

регіоні, іміджеві технології, маркетингова політика комунікацій). 

Для підвищення ефективності інноваційної інфраструктури на 

території області необхідно: 

- виявлення відсутніх або слабких елементів регіональної 

інноваційної системи; 

- формування загального переліку об'єктів регіональної 

інноваційної інфраструктури, розробка регламентів взаємодії її .елементів, 

чіткий поділ сфер діяльності, формування загального центру координації 

діяльності елементів регіональної інноваційної інфраструктури; 

- сприяння інноваційним компаніям в залученні фінансових 

ресурсів. Консалтингова підтримка в підготовці конкурсної документації 

та супроводі проектів. 

Вищим рівнем інноваційної системи економічних систем є 

регіональні органи влади, які визначають інноваційну стратегію регіону, 

займаються координацією і стимулюванням інноваційної діяльності, 

здійснюють підтримку і взаємодію між різними учасниками інноваційної 

діяльності, сприяють підвищенню інноваційної активності регіону. 
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Регіональні органи влади надають керуючий вплив на регіональну 

інноваційну діяльність двома способами: 

- шляхом безпосередньої участі в інноваційній діяльності; 

- шляхом регулювання інноваційної діяльності. 

Основними напрямками організаційної діяльності, що забезпечують 

підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу є 

проведення заходів в наступних областях: 

1. В нарощування людського потенціалу в сфері науки, освіти, 

технологій та інновацій. 

2. В області формування попиту на інновації. 

3. В області підвищення технологічної конкурентоспроможності 

існуючого бізнесу, підвищення інноваційної активності і поява нових 

високотехнологічних та інноваційних компаній. 

4. В області формування сприятливого інноваційного клімату з 

метою комерціалізації наукових і (або) науково-технічних результатів. 

5. В області формування збалансованого стійко розвивається 

сектора досліджень і розробок, що забезпечує розширене відтворення 

знань, їх конкурентоспроможність на національному і світовому ринках. 

6. В області розвитку і підвищення ефективності інноваційної 

інфраструктури на території регіонів України. 

7. В області формування системи інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності. 

Найважливішим елементом інноваційної сфери регіону є ринок, який 

може бути як внутрішнім, так і зовнішнім по відношенню до регіону. На 

ринку відбувається реалізація інноваційних товарів, робіт, послуг, а також 

формування попиту на них. Для цього необхідно сприяння підприємствам 

регіону в організації виробництва і просування на внутрішні і зовнішні 

ринки наукомісткої продукції з допомогою регіональних і міжрегіональних 

програм. 

Основні напрямки щодо формування попиту на інновації наступні: 
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- формування попиту на інновації в рамках державних, 

регіональних і муніципальних програм; 

- формування попиту на інновації в рамках розміщення 

державного та муніципального замовлення; 

- формування попиту на інновації в складі корпоративних 

програм розвитку; 

- формування попиту на замовні інновації; 

- формування попиту на інновації в рамках великих 

інвестиційних проектів; 

- висновок регіональної інноваційної продукції на національний 

і міжнародний ринки. 

Запропонований механізм дозволить вирішити такі складні 

проблеми, як вибір і обгрунтування оптимальної для інноваційної 

діяльності організаційної структури, проведення оцінки економічної 

ефективності інноваційних, процесів, а також координація процесів 

інноваційної діяльності в цілому. При цьому якісна реалізація розглянутих, 

елементів дозволить ефективно здійснювати управління систем, що 

входять до складу моделі, що позитивно відіб'ється на кінцевих 

результатах управління та інноваційною діяльністю регіону. 

Механізм інноваційно-орієнтованого управління та його практична 

реалізація сприятимуть посиленню інноваційної складової економічного 

потенціалу економічних систем і переходу до інноваційного типу 

економічного зростання. 

Обгрунтовано, що впровадження науково обґрунтованих методичних 

положень і організаційних підходів щодо удосконалення організаційно-

економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону, 

дозволить у середньостроковій перспективі активізувати інноваційні 

процеси на рівні регіону, підвищити його конкурентоспроможність як 

суб’єкта господарювання за рахунок збільшення частки інноваційної 

продукції і послуг.  
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Організаційно-економічний механізм є частиною більш загального 

напрямку, тобто передбачає наявність обґрунтованої стратегії 

інноваційного розвитку регіону. 

У свою чергу процес формування інноваційних стратегій являє 

собою найбільш відповідальний етап розробки регіонального механізму 

управління інноваціями. На сьогоднішній день цей процес не розроблений 

в достатній мірі для ефективного використання на рівні регіонів ні 

методологічно, ні практично. Ми не претендуємо на повну універсальність 

застосування, але вважаємо, щометодологія формування інноваційних 

стратегій може базуватися на обліку декількох основних положень. А саме: 

1. Початкове положення полягає в тому, інноваційні регіональні 

стратегії утворюють взаємопов'язану ієрархічну систему, яка 

співвідноситься з системою національної економіки, в структурному плані 

представляється макро-;мезо-; мікрорівнями . 

У свою чергу мезо- і мікрорівні можуть бути представлені різними 

структурними утвореннями. Мезорівень - це проміжна ланка між макро- і 

мікрорівнями. На мезорівні можна виділити регіон, який об'єднує в одну 

систему певну кількість організацій і підприємств. 

2. Інноваційні регіональні стратегії повинні враховувати цілі, 

завдання, які покликані вирішувати кожен стратегічний рівень. Так як цілі 

конкретні для певних етапів розвитку системи, в методологічному плані 

можна вказати на те, що вони повинні лежати в основі стратегії. Що 

стосується завдань, то важливо виділити деякі спільні завдання, які 

покликані вирішувати органи стратегічного управління інноваційної 

сфери. При визначенні завдань необхідний облік економічних умов, що 

склалися в даний період часу на тому чи іншому рівні. Умови формують те 

середовище, в якому буде реалізовуватися стратегія, і накладають відбиток 

на методи вирішення завдань. 

3. Певну роль відіграють реальні важелі і можливості, наявні в 

розпорядженні органу стратегічного управління. Стратегія не повинна бути 
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відірвана від комплексу засобів і механізмів, що дозволяють здійснювати 

управлінський вплив. 

4. Важливим методологічним принципом є те, що на кожному з 

перерахованих рівнів (макро, мезо, мікро) повинен бути розроблений 

взаємопов'язаний комплекс регіональних стратегій, тобтомова йде про 

ієрархію стратегій. Кожна окрема стратегія в ієрархії націлена на 

відповідний елемент інноваційного процесу для відповідного рівня. В ході 

здійснення інноваційного процесу вони утворюють єдиний механізм 

стратегічного управління інноваціями в регіоні. 

5. Необхідно виявити основні напрями управління інноваціями в 

регіоні, що вимагають стратегічного супроводу. 

Серед таких напрямів відзначимо: 

- державну підтримку розвитку науки і нових технологій; 

- технологічний трансферт (з державного сектора в приватний і 

навпаки, з військової сфери в громадянську і навпаки); 

- міждержавне запозичення, експорт (імпорт) нововведень; 

- міжрегіональний обмін нововведеннями; 

- державні науково-технічні пріоритети; 

- розвинений ринок нововведень. 

Кожен з перерахованих напрямів передбачає розробку відповідної 

стратегії, яка реалізується в комплексі інших стратегій. 

Важлива ланка національної інноваційної системи – регіональний 

рівень (мезо рівень). Інноваційні об'єкти розташовуються на конкретних 

територіях, що мають різний інноваційний потенціал і клімат, і відповідні 

інноваційні можливості. Тому в сучасних умовах великого значення 

набувають зусилля регіонів з управління економічним і науково-технічним 

потенціалом, створення сприятливих умов інноваційного розвитку. 

Розглядаючи завдання, умови, важелі, напрями і механізми, облік 

яких необхідний при розробці регіональних стратегій, слід зазначити, що 

важлива особливість регіональної інноваційної політики полягає в тому, 
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що регіон створює передумови і умови інноваційного розвитку більшою 

мірою побічно, ніж безпосередньо, впливає на інтенсивність інноваційних 

процесів, хоча прямий вплив природно не виключається. 

Серед завдань регіону, які визначають особливості стратегічного 

управління інноваціями, можна виділити: розширене відтворення 

регіональних інтелектуальних ресурсів, розвиток регіональної інноваційної 

інфраструктури та створення сприятливих умов інноваційної 

діяльності. Перш за все, це вплив, виявляється, через кадрову складову і 

систему освіти. 

Розвинений вузівський і науковий сектор регіону служать 

найважливішою інтелектуальної передумовою підвищення рівня 

інноваційного потенціалу. 

Для реалізації цього потенціалу потрібні умови. На рівні регіону 

вони в значній мірі визначаються наявністю і розвиненістю інноваційної 

інфраструктури (науково-технічні бібліотеки, інформаційні науково- 

технічні центри, наукові і технологічні парки та інші об'єкти). 

Регіон зацікавлений в створенні нових робочих місць, підтримці 

стійких темпів розвитку регіональної економіки. У свою чергу це можливо 

тільки при своєчасному впровадженні технологічних нововведень. 

При реалізації стратегії розвитку регіоном можуть бути використані 

наступні важелі: регіональне законодавство, регіональні пільги, відведення 

землі, надання оренди та ін. 

Далі розглянемо складові частини регіонального механізму 

управлінні інноваціями. Для формування інноваційних стратегій важливо 

наявність наступних елементів: 

- регіональний маркетинг нововведення; 

- взаємообмін нововведеннями в рамках регіону; 

- запозичення та адаптація нововведень з інших регіонів; 

- інноваційний реінжиніринг підприємств регіональної 

інфраструктури. 
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Наступний об'єкт мезорівня – об'єднання господарських структур 

різного виробничого і функціонального профілю в цілісну організаційно-

економічну одиницю. Так званийміжрегіональний міжгалузевий 

інноваційний кластер. 

Цілі створення такого кластеру можуть бути різні. Це може бути 

взаємна допомога в складних економічних умовах і спільне виживання, 

завоювання вітчизняних і зарубіжних ринків, можливість отримання 

фінансових ресурсів для інвестування, спільне користування певними 

видами ресурсів. При всіх виробничих, технічних і організаційних 

відмінностях таких кластерів, на наш погляд можна виділити типові 

завдання, які вирішуються системою стратегічного управління інноваціями 

в даному утворенні. 

Це інтеграція інноваційних ресурсів, створення умов проведення 

спільних попередніх досліджень учасниками групи, формування 

внутрішньогрупових пріоритетів інноваційного розвитку регіонів. 

Наступне завдання в кінцевому рахунку на оптимальний розподіл 

ресурсів у часі і в просторі на основі визначення науково-технічних 

пріоритетів групи, витрат і термінів, необхідних для їх реалізації. Науково-

технічні пріоритети такого кластеру – це НДДКР і нововведення, розробка 

і впровадження яких визначає конкурентне становище групи в найближчій 

і віддаленій перспективі. 

Зрозуміло, кластери функціонують в різних умовах. З точки зору 

інноваційного управління необхідно враховувати такі фактори: 

- наукоємного продукції; 

- технологічну взаємозв'язок підприємств: 

- можливість отримання синергетичного ефекту від розробок, 

що проводяться на різних підприємствах; 

- технологічний зв'язок окремих підприємств; 

- ступінь взаємодоповнюваності науково-технічних і 

виробничих ресурсів. 



148 

Високий рівень наукоемкосгі продукції пред'являє відповідні вимоги 

до системи стратегічного управління, визначає величину витрат на 

НДДКР. Взаємозв'язок підприємств впливає на форми організації НДДКР в 

групі. 

Чим вище наукосмкость і тісніше взаємозв'язок, тим більш 

нагальними стають централізація самих процесів НДДКР в групі і 

формування єдиної інноваційної стратегії. 

Що стосується важелів механізму інноваційного управління, то вони 

залежать від конкретних форм організаційної та правової побудови 

групи. Це можуть бути можуть податкові пільги, податкові канікули, 

пряме державне фінансування, субсидії, субвенції, дотації, ставки 

кредитування інноваційного бізнесу, венчурні фонди, державне і 

регіональне замов-лення на інноваційну продукцію, захист прав 

інтелектуальної власності, інноваційні норми і норма-тиви, ліцензування, 

стандарти, амортизаційні відрахування, митні тарифи і ставки, пропаганда. 

Розглянутий механізм організації управління інноваціями на наш 

погляд буде сприяти становленню та розвитку інноваційного потенціалу 

кожного регіону. 

 

 

3.3. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення 

організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу 

регіонів 

 

 

Реалізація удосконаленого організаційно-економічного механізму 

реалізації інноваційного потенціалу регіону потребує розвитку його 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Запропоновано розширення 

інформаційної складової за рахунок доповнення блоком моніторингу 

(виконується щорічно): 
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стану інноваційного потенціалу регіону (в т.ч. за окремими 

потенціалами-складовими); 

рівня реалізації інноваційного потенціалу; 

видової структури інновацій (створених в регіоні, впроваджених в 

регіоні, створених і впроваджених в регіоні); 

структури інновацій за рівнем ринкової новизни (принципово нові, 

нові для підприємства) відповідно створених в регіоні, впроваджених в 

регіоні, створених і впроваджених в регіоні;  

формування (розвитку) регіональної інноваційної системи (кількісні 

показники зростання окремих елементів РІС (в т.ч. – інноваційної 

інфраструктури), повнота структури РІС, формування інтеграційних 

інноваційних утворень – мереж, кластерів). 

Розширення аналітичної складової запропоновано здійснити за 

рахунок доповнення:  

удосконаленою методикою оцінки інноваційного потенціалу регіону 

на основі обґрунтованої в роботі системи показників (методика має бути 

затверджена і рекомендована до використання на державному рівні, що 

забезпечить можливість співставлення оцінок інноваційного потенціалу 

регіонів України); 

оцінкою тісноти зв’язку показників розвитку РІС і рівня реалізації 

інноваційного потенціалу регіону (на основі кореляційного аналізу);  

оцінкою впливу кількісних показників зростання окремих елементів 

РІС на видову структуру інновацій, створених в регіоні, на структуру 

інновацій, створених в регіоні, за рівнем ринкової новизни (на основі 

рангової кореляції Спірмена).  

Отримані аналітичні дані мають бути враховані в процесі 

технологізації завдань підвищення рівня реалізації інноваційного 

потенціалу регіону в межах відповідного стратегічного напряму. 

Важливими елементами організаційно-економічного механізму 

ефективного використання інноваційного потенціалу регіону являються 
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органи державної влади, тому що саме від належного виконання своїх 

функцій в більшій мірі буде залежати результат інноваційного розвитку. 

Органи державної влади виконують ряд законодавчих, виконавчих і 

контролюючих функцій, які спряють соціально-економічному розвитку, а 

також пристосуванню до змін усупільстві пов’язаних з нововеденнями. 

Державні інститути повинні бути досить сильними і дієвими, щоб 

впоратися з підтриманням продуктивного стану організаційно-

економічного механізму ефективного використання інноваційного 

потенціалу, а це можливо при регулюючих державних важелях, які 

доповнюють ринок і конкуренцію. В результаті організаційно-економічний 

механізм сучасної змішаної економіки виступає як єдине ціле. 

Незважаючи на суперечливість і неоднозначність динаміки 

нормативно-ціннісних систем українців, в українському суспільстві є 

значний кадрово-професійний потенціал для інноваційного розвитку. 

Цілі і завдання організаційно-економічного механізму реалізації 

інноваційного потенціалурегіону, запропоновані автором, враховують в 

сучасних умовах специфіку і динаміку цінностей національної культури, 

особливості регіонального соціально-економічного розвитку. 

У дисертаційному дослідженні не раз наголошувалося на постійно 

збільшуваний ступінь диференціації регіонального розвитку. Виходячи з 

цього для кожної групи регіонів, ми в попередньому параграфіпропонуємо 

спеціалізовані заходи впливу. 

Одним з інструментів запропонованогораніше механізму є засоби 

регіонального маркетингу. 

Під сучасним маркетингом ми розуміємо і ділову активність, і групу 

пов'язаних між собою ділових активностей, іторговий феномен, і спосіб 

мислення, і координаційну інтегруючу функцію в здійсненні рішень по 

проведенню політики, і сенс ділових цілей, і економічний процес, і 

структуру інститутів, і процес обміну або передачі володіння на продукт, і 
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процес концентрації, процес суміщення попиту і пропозиції і багато інших 

речей. Все це характерно і для регіонального маркетингу. 

Регіональний маркетинг, з одного боку, можна розглядати як 

елемент місцевої економічної політики, в ході реалізації якої відбувається 

формування зовнішнього іміджу території і залучення інвестицій; 

відродження і соціально-економічного розвитку регіону як ділового і 

торговою центру; реклама виробничих, торгових, культурних організацій 

сфери послуг, а також вирішення транспортних проблем; поліпшення 

життя населення регіону шляхом цілеспрямованих заходів. 

З іншого боку, регіональний маркетинг можна розглядати як 

економічну політику регіону, що включає в себе всі її колишні напрямки і 

доповнену такими ринковими елементами і характеристиками, як 

створення і реклама іміджу території як всередині, так і за її межами; 

послідовна орієнтація на інтереси конкретних груп населення і види 

діяльності, які в неї залучаються; вирішення екологічних і соціальних 

проблем; взаємодія влади і приватного бізнесу: інструмент 

міжрегіональних взаємодій. З цих положень можна виділити два напрямки 

діяльності регіонального маркетингу: внутрішній і зовнішній маркетинг 

регіону. Під внутрішнім ми розуміємо «продаж» території населенню і 

організаціям. Зовнішній – це просування регіону на зовнішньому ринку, 

активний пошук інвесторів, міграційні процеси на регіональному, 

національному рівні та інтеграція в світовий ринковий простір. 

Таким чином, можна сказати, що регіональний маркетинг – це 

особливо, вивірена і обгрунтована місцева економічна політика, 

необхідність якої обумовлена зростаючою конкуренцією між територіями 

за нові інвестиції. На думку західних фахівців в цій конкурентній боротьбі 

регіони можуть мати успіх лише тоді, коли вони мають своє обличчя. 

Рівень інноваційного потенціалу регіонів різний. Кожен з них при 

розробці стратегії розвитку повинен враховувати свій специфічний 

потенціал, враховувати свої історичні особливості ресурсних 
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можливостей, матеріально-фінансові джерела розвитку і спеціалізацію, а 

також інтереси населення і організації регіону. 

Оскільки теоретичні аспекти регіонального маркетингу є 

недостатньо розробленими і ще в меншій мірі основні положення 

реалізуються на практиці, представляється необхідним узагальнити і 

сформувати модель регіонального маркетингу, виявити його ефективні 

інструменти управління інноваційним розвитком регіону на 

міжрегіональному рівні. 

Змістом регіонального маркетингу є формування маркетингового 

типу регіонального менеджменту, при якому виявляються потреби і 

потреби регіону, і за його межами; позиціонується регіон по відношенню 

до інших регіонів для ефективних міжрегіональних взаємодій; формуються 

регіональні програми створення властивостей регіону, міжрегіональні 

інтеграційні програми, що відповідають запитам споживачів регіону та за 

його межами; націлені на рішення не стільки поточних, скільки 

стратегічних завдань реформування економіки. 

Основною метою регіональної маркетингу на міжрегіональному 

рівні є побудова оптимальної моделі розвитку регіону, орієнтованої на 

інноваційний розвиток з урахуванням всіх потенційних та існкуючих 

ресурсів і підвищення його конкурентних переваг (рис. 3.5). 

 

 

 

Рис. 3.5. Ієрархія цілей регіонального маркетингу 

 

Виходячи з вище означеної мети, завданнями регіонального 

маркетингу інноваційного розвитку є: 
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- створення впізнаваного і запам'ятовуючого позитивного іміджу 

регіону; 

- збереження і поліпшення конкурентоспроможності розташованих 

в регіоні організацій виробничої сфери та сфери послуг; 

- вихід регіональних товарів на українські та міжнародні ринки; 

- пошук потенційних ринків збуту і споживачів, а також 

необхідних для сталого розвитку економіки регіону (макрорегіопа) видів і 

обсягів ресурсів; 

- залучення в регіон нових резидентів; 

- маркетинговий супровід товарообміну на території регіону і за 

його межами і ін. 

Цілями другого рангу є: 

- вдосконалення системи управління інноваційним розвитком 

регіoнa; 

- підвищення культурної привабливості території та поліпшення 

інфраструктури регіону для залучення інвстицій. 

Досягнення цих цілей дозволяє використовувати обмежені ресурси з 

більшою користю і орієнтацією на цільові групи. 

Функціями регіонального маркетингу на міжрегіональному рівні 

можуть бути: 

- аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів території; 

- формування і поліпшення іміджу регіону, його ділової та 

соціальної конкурентоспроможності; 

- підвищення інвестиційної привабливості, залучення на 

територію зовнішніх замовлень; 

- розширення участі суб'єктів регіону в реалізації регіональних, 

міжрегіональних та міжнародних інноваційних програм; 

- забезпечення прибутковості інноваційної діяльності в регіоні 

шляхом максимально вигідного використання інноваційного потенціалу 

регіону; 
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- створення умов підприємцям для завоювання ринку за межами 

регіону; 

- прогнозування ринкової ситуації, аналіз платоспроможного 

попиту споживачів на території регіону і за його межами; 

- формування ефективних міжрегіональних економічних 

відносин шляхом проведення взаємоузгодженої економічної, соціальної 

політики: 

- планування міжрегіональних інтеграційних програм соціально-

економічного розвитку регіону; 

- організація реалізації намічених програм; 

- контроль за ходом реалізації програм і їх координація. 

Принципи регіонального маркетингу, які визначаються його 

сутністю, цілями і функціями можна сформувати наступним чином: 

1. Обґрунтування прийнятих управлінських рішень за допомогою 

регіональних і міжрегіональних маркетингових досліджень, а також 

здійснення постійного моніторингу та контролю їх виконання. 

2. Узгодженість прийнятих управлінських рішень і цілей розвитку 

регіону, а також тактичних і стратегічних цілей розвитку між собою. 

3. Узгодженість інтересів органів влади всіх рівнів, території (як 

всередині, так і за пределахш), господарюючих суб'єктів і населення. 

4. Відповідальність і підпорядкованість особистих інтересів органів 

виконавчої і законодавчої влади, суб'єктів господарювання, організацій, 

громадських об'єднань, окремих індивідуумів регіональним інтересам, які 

представлені цілями інноваційного розвитку регіону. 

5. Системність (наявність зворотного зв'язку), комплексність і 

цілеспрямованість процесів управління інноваційного розвитку регіону. 

6. Ефективне відтворення і раціональне використання потенціалу 

регіону за допомогою маркетингового аналізу. 
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7. Лобіювання регіональних інтересів з метою формування іміджу та 

посилення конкурентоспроможності регіону та інвестиційної 

привабливості. 

8. Максимальна адаптація структури економіки регіону до 

внутрішнього потенціалу і зовнішніх чинників впливу. 

9. Гнучкість, адаптивність і самовдосконалення організаційних 

структур управління, і творчий характер управлінської діяльності. 

10. Максимальна вплив на внутрішній ринок і освоєння зовнішніх 

ринків. 

Дотримання цих принципів стає можливим, якщо відбувається 

формування інформаційної бази, ефективної комунікаційної системи і 

системи мотивації всіх учасників ринку. 

А розробка всебічних, летальних маркетингових досліджень на 

різних рівнях і реалізація їх результатів забезпечить врахування інтересів 

окремих господарюючих суб'єктів, регіонів, країни в цілому, послужить 

передумовою формування ефективних економічних зв'язків між регіонами, 

дозволить створити більш ефективну комплексну регіональну економіку і 

більш пов'язану воєдино економіку національну. 

Результатом реалізації цих принципів є ефективність інтеграції 

регіону в ринковий простір на мікро-, мезо-, макрорівнях і поява 

синергічного ефекту. 

На наш погляд, існує два можливих варіанти використання теорії 

регіонального маркетингу для інноваційного розвитку регіону в 

українських умовах. 

Один шлях це рухатися від простого до складного, від реклами 

привабливих рис території до її економічному та соціальному 

благополуччю через отримання великих капіталовкладень, необхідні для 

реалізації довгострокових інноваційних програм розвитку. 

Інший шлях треба починати з розробки цілісної концепції 

регіонального маркетингу. Базуючись на досвіді інших територій, 
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використовуючи власні прогнози і наукові дослідження, виробляти кілька 

головних напрямків інноваційного розвитку регіону в нових умовах 

господарювання. Для фінансування заходів, які особливо потрібні для 

інноваційного розвитку регіону, необхідно залучення інвесторів. 

Тому важливим моментом при розробці регіональних та 

міжрегіональних програм маркетингу є питання організації роботи з 

інвесторами, створення і просування іміджу регіону на зовнішньому і 

внутрішньому ринках. При цьому доцільно акцентувати увагу на 

формуванні конкурентоспроможних переваг, які зберігали тривалий час. 

Саме концепція регіонального маркетингу є досить перспективною в 

організації та управлінні інноваційними процесами на міжрегіональному 

рівні, так як вона забезпечує на основі методів координації, інтеграції та 

мережевого аналізу задоволення потреб населення регіону, врахування 

інтересів партнерів і держави в процесі їх взаємодії. 

Така концепція управління регіональним розвитком дозволяє 

регіональним органам управління гнучко реагувати на зміни 

навколишнього середовища шляхом розробки нових стратегій інтеграції 

або пристосування до нових умов вже існуючих інтеграційних утворень. 

Необхідно залучення в маркетинг регіону всіх господарюючих суб'єктів, а 

також самих мешканців, зацікавленість яких зробить політику 

регіонального розвитку ширшої, всеосяжної і гнучкою. Таким чином, 

орієнтуючись на інтереси всіх соціальних груп населення та 

господарюючих суб'єктів, а також на зміни зовнішнього оточення, 

регіональний маркетинг стає комплексним підходом до розробки і 

реалізації інноваційних програм розвитку регіону на регіональному та 

міжрегіональному рівнях. 

При впровадженні концепції регіонального маркетингу на 

міжрегіональному рівні у визначенні стратегічного інноваційного розвитку 

регіону необхідно дотримуватися таких основних положень: 
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1. Стратегічною метою організації маркетингової діяльності є 

створення економічної бази сталого соціально-економічного зростання 

регіону. При цьому відбувається активне сприяння господарюючим 

суб'єктам території в досягненні цілей свого функціонування в ринкових 

умовах невизначеності і ризику від змін в країні. 

2. Тактичні цілі необхідно позначити у вигляді піраміди, починаючи 

їх реалізацію з цілей нижчого порядку до цілей вищого порядку. 

Тактичними цілями можуть бути, наприклад, встановлення стійких зв'язків 

з іншими регіонами, українськими та іноземними партнерами; активне 

просування регіону на зовнішньому ринку; залучення інвестицій; 

підвищення інноваційності продукції регіону; підтримка 

конкурентоспроможних галузей і ін. 

3. Стратегічним завданням управління регіональним маркетингом є 

послідовна інтеграція регіону в систему ринкових відносин на 

регіональному, державному та світовому рівнях за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності організацій і регіону в цілому на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. При виборі тактичних завдань їх також необхідно 

позначити у вигляді піраміди. Найважливішими завданнями є: становлення 

підприємницького середовища з відповідною інфраструктурою; підтримка 

перспективних галузей мультиплікаторів економічного зростання; 

розвиток виробництв. специфічних для певних регіонів; розвиток сфери 

послуг і, як наслідок, зростання зайнятості населення та підвищення рівня 

життя. 

4. Найважливішим завданням маркетингу при цьому стає вивчення 

особливостей і закономірностей внутрішнього і зовнішніх ринків з метою 

максимального впливу на них, тобто на рівень, часові рамки та структуру 

попиту. 

5. Крім традиційного аналізу стану економіки регіону, вкрай 

необхідне проведення досить глибоких регіональних маркетингових 

досліджень. Такі дослідження дозволяють: 
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- визначити можливі масштаби і перспективи розвитку діючих 

виробництв, створення нових; завдання, пов'язані з міжрегіональної 

асиметрією; 

- встановити природні (по відношенню до регіону) монополії по 

продукції для формування економічних інтересів регіону з точки зору 

економічної безпеки; 

- оцінити експортний потенціал регіону, можливості його 

розвитку і на цій основі виявити можливі обсяги залучення додаткових 

кредитних ресурсів; 

- визначити коло потенційних споживачів товарів та послуг, 

присутність яких в регіоні дозволить заповнити відповідні товарні ніші, 

сформувати регіональні ринки продовольчих і промислових товарів; 

- сформувати економічні інтереси регіону в країнах-експортерах 

і імпортерах продукції в регіоні, визначити основні напрямки 

міжнародного інвестиційного співробітництва та стратегічних партнерів. 

Результати комплексного аналізу дадуть можливість завчасно 

виробити заходи, спрямовані на розвиток позитивних процесів, усунення 

наявних і запобігання можливих диспропорцій в економіці регіону. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розробка всебічних, 

детальних маркетингових досліджень на різних рівнях і реалізація їх 

результатів забезпечить врахування інтересів окремих господарюючих 

суб'єктів, регіонів, країни в цілому, послужить передумовою формування 

ефективних економічних зв'язків між регіонами, дозволить створити більш 

ефективну комплексну регіональну економіку та більше пов'язану воєдино 

економіку національну. 

Таким чином, вдосконалений організаційно-економічний механізм 

на основі оцінки наявних ресурсів і впливають на них факторів передбачає 

диференційований підхід, що враховує розвиненість матеріально-технічної 

та інтесифікаційна складових, дозволяє сформувати заходи впливу на 
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мікро-, мезо-. макрорівні за рахунок коригування набору інструментів 

розвитку основних складових інноваційного потенціалу економіки регіону. 

Використання даного механізму дозволить сформувати превентивні 

заходи державного впливу за рахунок коригування набору інструментів 

розвитку основних складових інноваційного потенціалу економіки регіону. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

З урахуванням проведеної нами оцінки розвитку інноваційного 

потенціалу регіонів України було запропоновано організаційно-

економічний механізм інноваційного розвитку та пріоритетні напрями 

реалізації інноваційного потенціалу.  

Щоб ефективніше його реалізувати ми деталізували його складові,в 

результаті чого отримали алгоритм розвитку інноваційної діяльності 

регіонів з конкретними напрями реалізації інноваційного потенціалу. 

Ми вважаємо, що доцільно впровадження наступних пріоритетних 

напрямків реалізації інноваційного потенціалу регіонів України: наукове, 

кадрове, фінансове, техніко-технологічне, організаційне, інформаційне. 

З урахуванням виявлених основних напрямків розвитку 

інноваційного потенціалу регіонів повинна бути розроблена для кожного 

регіону стратегія розвитку інноваційного потенціалу, що включає заходи, 

які будуть враховувати як регіональні соціально-економічні особливості, 

так і загальні стан і можливості інноваційного потенціалу. 

Удосконалено методичні засади щодо обґрунтування стратегічних 

напрямів підвищення реалізації інноваційного потенціалу регіонів на 

основі побудованої діагонально симетричної матриці.  

Виділено десять стратегічних напрямів: підтримуючий, нових 

можливостей, вибіркового розвитку, інфраструктурний, спрямованих 
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зусиль, диференціації, структуро твірний, нарощування, граничного 

напруження, конструювання. Визначені стратегічні напрями деталізовані 

за змістом. 

Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації 

інноваційного потенціалу регіону, особливістю якого є визначення 

стратегічного напряму підвищення реалізації інноваційного потенціалу 

регіону, технологізація завдань, розширення інструментарію регіонального 

управління за рахунок впровадження засобів регіонального маркетингу, 

диференціацію методів, важелів і міри державного втручання у процес 

реалізації інноваційного потенціалу регіону. 

Розвинуто структуру інформаційно-аналітичного забезпечення 

організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу 

регіону. Запропоновано доповнення інформаційної складової блоком 

моніторингу реалізації інноваційного потенціалу, аналітичної складової – 

методичними рекомендаціями щодо оцінки інноваційної потенціалу 

регіону, тісноти зв’язку показників розвитку регіональної інноваційної 

системи і рівня реалізації інноваційного потенціалу регіону, впливу 

кількісних показників зростання її окремих елементів на структуру 

інновацій. 

Основні результати розділу опубліковано в роботах [50, 51, 145, 146, 

149]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації розв’язано важливе науково-прикладне завдання щодо 

розвитку теоретичних, методичних і організаційних засад удосконалення 

організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу 

регіону. Зміст основних висновків і рекомендацій полягає в такому. 

1. Систематизовано і узагальнено наукові погляди на сутність 

поняття «інноваційний потенціал регіону», його структуру, механізми 

формування і реалізації. Розвинуто понятійно-категоріальний апарат 

регіональної економіки за рахунок уточнення визначення поняття 

«інноваційний потенціал регіону» у широкому і вузькому розумінні і 

виявлено його структуру (науковий, кадровий, техніко-технологічний, 

фінансово-економічний, організаційний потенціали). 

2. Виявлено причини і сформовано комплекс факторів зниження 

темпів інноваційної діяльності на рівні регіону, які деталізовані за кожною 

групою (економічні, організаційні, фінансові, нормативно-правові). 

3. Сформовано систему показників оцінки інноваційного потенціалу 

регіонів України. Запропоновані методичні положення кількісної оцінки 

окремих потенціалів-складових інноваційного потенціалу регіонів на 

основі запропонованої системи показників і з урахуванням визначених в 

роботі їх вагових коефіцієнтів, а також комплексної оцінки інноваційного 

потенціалу регіону за допомогою інтегрального показника. 

4. Результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів 

України виявили загальну тенденцію до зменшення промислового 

виробництва в регіонах, відтік інвестиційного капіталу, нестійкої 

експортної динаміки, зростання цін на споживчому ринку і загальним 

падінням рівня доходів громадян. Виконана рeйтингoвa oцiнкa рeгioнiв 

Укрaїни зa рівнем coцiaльнo-eкoнoмчiнoгo рoзвитку у 2015 рoцi. 
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Визначено низку негативних тенденцій у інноваційній і науковій 

діяльності регіонів (скорочення частки реалізованої інноваційної продукції 

у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, регіональних 

показників кількості фахівців і наукових організацій, які виконували НДР і 

НДДКР, кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації, 

незадовільна структура інноваційних витрат промислових підприємств 

тощо). Виконано оцінку інноваційного потенціалу регіонів України і рівня 

його реалізації, тісноти взаємозв’язку інноваційного потенціалу регіонів з 

рівнем їх соціально-економічного розвитку, побудовано матрицю  

групування регіонів за рівнем інноваційного потенціалу і його реалізації. 

5. Удосконалено методичні засади щодо обґрунтування стратегічних 

напрямів підвищення реалізації інноваційного потенціалу регіонів на 

основі побудованої діагонально симетричної матриці. Виділено десять 

стратегічних напрямів: підтримуючий, нових можливостей, вибіркового 

розвитку, інфраструктурний, спрямованих зусиль, диференціації, 

структуро твірний, нарощування, граничного напруження, конструювання. 

Визначені стратегічні напрями деталізовані за змістом. 

6. Удосконалено організаційно-економічний механізм реалізації 

інноваційного потенціалу регіону,  особливістю якого є визначення 

стратегічного напряму підвищення реалізації інноваційного потенціалу 

регіону, технологізація завдань, розширення інструментарію регіонального 

управління за рахунок впровадження засобів регіонального маркетингу, 

диференціацію методів, важелів і міри державного втручання у процес 

реалізації інноваційного потенціалу регіону. 

7. Розвинуто структуру інформаційно-аналітичного забезпечення 

організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу 

регіону. Запропоновано доповнення інформаційної складової блоком 

моніторингу реалізації інноваційного потенціалу, аналітичної складової – 

методичними рекомендаціями щодо оцінки інноваційної потенціалу 

регіону,  тісноти зв’язку показників розвитку регіональної інноваційної 
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системи і рівня реалізації інноваційного потенціалу регіону, впливу 

кількісних показників зростання її окремих елементів на структуру 

інновацій. 

8. В цілому проведене дослідження дало змогу поглибити теоретичні 

уявлення про сутність інноваційного потенціалу регіону, теоретико-

методичні засади його формування і реалізації, удосконалити методичні 

положення щодо оцінки і аналізу інноваційного потенціалу і рівня його 

використання, визначення стратегічних напрямів підвищення рівня 

реалізації інноваційного потенціалу регіону, удосконалити організаційно-

економічний механізм реалізації інноваційного потенціалу регіону і 

структурно розвинути його інформаційно-аналітичне забезпечення, що 

надає можливість забезпечити інноваційних шлях соціально-економічного 

розвитку регіону, підвищення його конкурентоспроможності. 
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Додаток А 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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Додаток Б 
Розрахунок рівня показників наукового потенціалу регіонів України 

 

 Частка фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи в загальній 
чисельності зайнятого населення, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,4181 0,4030 0,3816 0,3840 0,3884 

Вінницька 0,0923 0,0709 0,0627 0,0724 0,0539 

Волинська 0,0618 0,0560 0,0503 0,0353 0,0418 

Дніпропетровська 0,4616 0,4707 0,4502 0,4434 0,4288 

Донецька 0,2952 0,2818 0,2657 0,1516 0,2376 

Житомирська 0,0439 0,0451 0,0415 0,0431 0,0328 

Закарпатська 0,0985 0,0929 0,0769 0,0696 0,0609 

Запорізька 0,2392 0,2489 0,2235 0,2128 0,2084 

Івано-Франківська 0,1412 0,1258 0,0562 0,0568 0,0555 

Київська 0,2483 0,2436 0,2035 0,1984 0,1826 

Кіровоградська 0,0870 0,0929 0,0841 0,0946 0,0897 

Луганська 0,1091 0,1025 0,0726 0,0265 0,0539 

Львівська 0,3341 0,3298 0,3098 0,3120 0,2847 

Миколаївська 0,1970 0,1694 0,1514 0,1527 0,1508 

Одеська 0,2540 0,2321 0,2200 0,2109 0,1998 

Полтавська 0,1405 0,1298 0,1276 0,1285 0,1217 

Рівненська 0,0384 0,0410 0,0410 0,0361 0,0301 

Сумська 0,3270 0,2883 0,2770 0,2640 0,2631 

Тернопільська 0,0473 0,0439 0,0449 0,0490 0,0401 

Харківська 1,1113 1,0522 0,9889 0,9674 0,8879 

Херсонська 0,1388 0,1405 0,1283 0,1353 0,0953 

Хмельницька 0,0149 0,0196 0,0214 0,0253 0,0226 

Черкаська 0,1310 0,1111 0,1076 0,1056 0,0936 

Чернівецька 0,1736 0,1278 0,1152 0,1123 0,1062 

Чернігівська 0,0976 0,0919 0,0775 0,0826 0,0699 

м. Київ 2,4709 2,4281 2,3572 2,3775 2,2327 

Макс. значення 2,4709 2,4281 2,3572 2,3775 2,2327 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,169193 0,16598 0,161871 0,161518 0,173959 

Вінницька 0,03736 0,029195 0,026613 0,030452 0,024157 

Волинська 0,025012 0,023066 0,021321 0,014857 0,018714 

Дніпропетровська 0,186798 0,193835 0,190977 0,186513 0,192042 

Донецька 0,11946 0,116059 0,112737 0,063772 0,106422 

Житомирська 0,017767 0,01856 0,01759 0,018138 0,014676 

Закарпатська 0,039874 0,038251 0,03261 0,029283 0,027255 

Запорізька 0,096798 0,102508 0,09482 0,089504 0,093354 

Івано-Франківська 0,057149 0,051808 0,023824 0,023879 0,02487 
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Київська 0,100478 0,100309 0,086314 0,083447 0,081783 

Кіровоградська 0,035228 0,038269 0,035679 0,039791 0,040181 

Луганська 0,044137 0,042221 0,030779 0,011167 0,024128 

Львівська 0,135195 0,135807 0,131416 0,131221 0,127535 

Миколаївська 0,079736 0,069759 0,064211 0,064244 0,067532 

Одеська 0,102787 0,095581 0,093337 0,088713 0,089474 

Полтавська 0,056851 0,053444 0,054118 0,054067 0,054491 

Рівненська 0,015553 0,016892 0,017402 0,015198 0,0135 

Сумська 0,132353 0,118733 0,117511 0,111049 0,117853 

Тернопільська 0,019134 0,018089 0,019062 0,020626 0,017973 

Харківська 0,449729 0,433354 0,41951 0,406874 0,397678 

Херсонська 0,056155 0,057849 0,054421 0,056897 0,0427 

Хмельницька 0,006012 0,008074 0,009096 0,010638 0,010112 

Черкаська 0,053017 0,045744 0,045662 0,044426 0,041924 

Чернівецька 0,070251 0,05265 0,048859 0,047213 0,047571 

Чернігівська 0,039508 0,037849 0,032889 0,034739 0,03129 

м. Київ 1 1 1 1 1 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,01709 0,01676 0,01635 0,01631 0,01757 

Вінницька 0,00377 0,00295 0,00269 0,00308 0,00244 

Волинська 0,00253 0,00233 0,00215 0,00150 0,00189 

Дніпропетровська 0,01887 0,01958 0,01929 0,01884 0,01940 

Донецька 0,01207 0,01172 0,01139 0,00644 0,01075 

Житомирська 0,00179 0,00187 0,00178 0,00183 0,00148 

Закарпатська 0,00403 0,00386 0,00329 0,00296 0,00275 

Запорізька 0,00978 0,01035 0,00958 0,00904 0,00943 

Івано-Франківська 0,00577 0,00523 0,00241 0,00241 0,00251 

Київська 0,01015 0,01013 0,00872 0,00843 0,00826 

Кіровоградська 0,00356 0,00387 0,00360 0,00402 0,00406 

Луганська 0,00446 0,00426 0,00311 0,00113 0,00244 

Львівська 0,01365 0,01372 0,01327 0,01325 0,01288 

Миколаївська 0,00805 0,00705 0,00649 0,00649 0,00682 

Одеська 0,01038 0,00965 0,00943 0,00896 0,00904 

Полтавська 0,00574 0,00540 0,00547 0,00546 0,00550 

Рівненська 0,00157 0,00171 0,00176 0,00154 0,00136 

Сумська 0,01337 0,01199 0,01187 0,01122 0,01190 

Тернопільська 0,00193 0,00183 0,00193 0,00208 0,00182 

Харківська 0,04542 0,04377 0,04237 0,04109 0,04017 

Херсонська 0,00567 0,00584 0,00550 0,00575 0,00431 

Хмельницька 0,00061 0,00082 0,00092 0,00107 0,00102 

Черкаська 0,00535 0,00462 0,00461 0,00449 0,00423 

Чернівецька 0,00710 0,00532 0,00493 0,00477 0,00480 

Чернігівська 0,00399 0,00382 0,00332 0,00351 0,00316 



185 

м. Київ 0,10100 0,10100 0,10100 0,10100 0,10100 

Частка фахівців вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук, докторантів і 
аспірантів) в загальній чисельності зайнятого населення, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,6677 0,6834 0,6855 0,7287 0,80658 

Вінницька 0,3160 0,3433 0,3531 0,4447 0,43147 

Волинська 0,3447 0,3620 0,3680 0,4032 0,41077 

Дніпропетровська 0,5096 0,5178 0,5134 0,5369 0,53318 

Донецька 0,4023 0,4166 0,4203 0,2858 0,70078 

Житомирська 0,2641 0,2804 1,1009 0,3075 0,30497 

Закарпатська 0,2562 0,2683 0,2626 0,2886 0,29886 

Запорізька 0,4645 0,4858 0,4877 0,5231 0,55966 

Івано-Франківська 0,4612 0,4689 0,4654 0,4905 0,47591 

Київська 0,2440 0,2491 0,2513 0,2672 0,2599 

Кіровоградська 0,2387 0,2472 0,2461 0,2751 0,27508 

Луганська 0,3667 0,3788 0,3774 0,2543 0,67516 

Львівська 0,9138 0,9324 0,9310 1,0147 1,02092 

Миколаївська 0,2832 0,2910 0,2932 0,3141 0,30824 

Одеська 0,7517 0,7518 0,7540 0,7907 0,78774 

Полтавська 0,4037 0,4238 0,4200 0,4520 0,47327 

Рівненська 0,2895 0,3050 0,3189 0,3328 0,32561 

Сумська 0,3920 0,4163 0,4449 0,4985 0,50946 

Тернопільська 0,5461 0,5662 0,5837 0,6334 0,66962 

Харківська 1,4223 1,2892 1,4355 1,4966 1,49545 

Херсонська 0,3029 0,3205 0,3090 0,3432 0,34769 

Хмельницька 0,3350 0,3573 0,3565 0,4012 0,42458 

Черкаська 0,3277 0,3604 0,3752 0,4017 0,39561 

Чернівецька 0,4717 0,5059 0,5156 0,5688 0,56754 

Чернігівська 0,2613 0,2723 0,2793 0,2981 0,30025 

м. Київ 2,9760 3,0019 2,9866 3,0836 3,14509 

Макс. значення 2,9760 3,0019 2,9866 3,0836 3,14509 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,224348 0,227662 0,229538 0,236315 0,25646 

Вінницька 0,106187 0,114368 0,118233 0,144207 0,13719 

Волинська 0,115824 0,120597 0,123206 0,130745 0,13061 

Дніпропетровська 0,171246 0,172503 0,1719 0,174103 0,16953 

Донецька 0,135172 0,138778 0,140732 0,092695 0,22282 

Житомирська 0,088755 0,093406 0,368602 0,09972 0,09697 

Закарпатська 0,086078 0,089369 0,087916 0,093606 0,09503 

Запорізька 0,15607 0,161817 0,163282 0,169631 0,17795 
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Івано-Франківська 0,154974 0,156208 0,155843 0,159069 0,15132 

Київська 0,082001 0,082985 0,08415 0,086637 0,08264 

Кіровоградська 0,080223 0,082341 0,082397 0,08922 0,08746 

Луганська 0,123216 0,126203 0,126361 0,082478 0,21467 

Львівська 0,307049 0,310624 0,311738 0,329073 0,32461 

Миколаївська 0,095148 0,096936 0,098164 0,101847 0,09801 

Одеська 0,2526 0,250442 0,252454 0,256409 0,25047 

Полтавська 0,135651 0,141172 0,140638 0,146575 0,15048 

Рівненська 0,097262 0,101595 0,106763 0,107916 0,10353 

Сумська 0,131714 0,138675 0,148952 0,161676 0,16199 

Тернопільська 0,183509 0,188625 0,195427 0,205412 0,21291 

Харківська 0,477915 0,429455 0,480665 0,485343 0,47549 

Херсонська 0,101778 0,106765 0,103476 0,111292 0,11055 

Хмельницька 0,112574 0,119011 0,119354 0,130115 0,135 

Черкаська 0,110108 0,120061 0,12563 0,130274 0,12579 

Чернівецька 0,158506 0,168542 0,172633 0,184461 0,18045 

Чернігівська 0,087805 0,090725 0,093505 0,096661 0,09547 

м. Київ 1 1 1 1 1 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,01099 0,01116 0,01125 0,01158 0,01257 

Вінницька 0,0052 0,0056 0,00579 0,00707 0,00672 

Волинська 0,00568 0,00591 0,00604 0,00641 0,0064 

Дніпропетровська 0,00839 0,00845 0,00842 0,00853 0,00831 

Донецька 0,00662 0,0068 0,0069 0,00454 0,01092 

Житомирська 0,00435 0,00458 0,01806 0,00489 0,00475 

Закарпатська 0,00422 0,00438 0,00431 0,00459 0,00466 

Запорізька 0,00765 0,00793 0,008 0,00831 0,00872 

Івано-Франківська 0,00759 0,00765 0,00764 0,00779 0,00741 

Київська 0,00402 0,00407 0,00412 0,00425 0,00405 

Кіровоградська 0,00393 0,00403 0,00404 0,00437 0,00429 

Луганська 0,00604 0,00618 0,00619 0,00404 0,01052 

Львівська 0,01505 0,01522 0,01528 0,01612 0,01591 

Миколаївська 0,00466 0,00475 0,00481 0,00499 0,0048 

Одеська 0,01238 0,01227 0,01237 0,01256 0,01227 

Полтавська 0,00665 0,00692 0,00689 0,00718 0,00737 

Рівненська 0,00477 0,00498 0,00523 0,00529 0,00507 

Сумська 0,00645 0,0068 0,0073 0,00792 0,00794 

Тернопільська 0,00899 0,00924 0,00958 0,01007 0,01043 

Харківська 0,02342 0,02104 0,02355 0,02378 0,0233 
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Херсонська 0,00499 0,00523 0,00507 0,00545 0,00542 

Хмельницька 0,00552 0,00583 0,00585 0,00638 0,00661 

Черкаська 0,0054 0,00588 0,00616 0,00638 0,00616 

Чернівецька 0,00777 0,00826 0,00846 0,00904 0,00884 

Чернігівська 0,0043 0,00445 0,00458 0,00474 0,00468 

м. Київ 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 
 

Розрахунок рівня наукового потенціалу регіонів України 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0137 0,0137 0,0136 0,0137 0,0149 

Вінницька 0,0044 0,0041 0,0039 0,0047 0,0040 

Волинська 0,0038 0,0037 0,0036 0,0031 0,0035 

Дніпропетровська 0,0126 0,0129 0,0127 0,0127 0,0127 

Донецька 0,0089 0,0089 0,0089 0,0054 0,0108 

Житомирська 0,0028 0,0029 0,0057 0,0030 0,0027 

Закарпатська 0,0041 0,0041 0,0038 0,0037 0,0036 

Запорізька 0,0086 0,0091 0,0088 0,0087 0,0091 

Івано-Франківська 0,0066 0,0063 0,0043 0,0043 0,0043 

Київська 0,0064 0,0064 0,0060 0,0060 0,0058 

Кіровоградська 0,0037 0,0039 0,0038 0,0042 0,0042 

Луганська 0,0052 0,0051 0,0044 0,0021 0,0051 

Львівська 0,0143 0,0144 0,0142 0,0146 0,0143 

Миколаївська 0,0061 0,0058 0,0056 0,0057 0,0057 

Одеська 0,0113 0,0109 0,0108 0,0106 0,0105 

Полтавська 0,0062 0,0061 0,0061 0,0063 0,0064 

Рівненська 0,0027 0,0029 0,0030 0,0028 0,0026 

Сумська 0,0093 0,0090 0,0093 0,0094 0,0097 

Тернопільська 0,0042 0,0041 0,0043 0,0046 0,0044 

Харківська 0,0326 0,0303 0,0316 0,0313 0,0306 

Херсонська 0,0053 0,0055 0,0053 0,0056 0,0048 

Хмельницька 0,0018 0,0022 0,0023 0,0026 0,0026 

Черкаська 0,0054 0,0052 0,0053 0,0054 0,0051 

Чернівецька 0,0074 0,0066 0,0065 0,0066 0,0065 

Чернігівська 0,0041 0,0041 0,0039 0,0041 0,0038 

м. Київ 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 0,0703 
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Додаток В 
Розрахунок показників кадрового потенціалу регіонів України 

 

 Частка осіб, що отримали вищу освіту в загальній чисельності зайнятого населення, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 1,7728 1,6744 1,5008 1,3387 1,3113 

Вінницька 0,7680 0,7608 0,6810 0,6406 0,7518 

Волинська 1,0118 0,9804 0,8676 0,8653 0,8059 

Дніпропетровська 1,5409 1,6387 1,4636 1,2773 1,1675 

Донецька 1,1983 1,1016 0,9717 0,1748 0,4948 

Житомирська 0,8755 0,8101 0,7324 0,7409 0,7992 

Закарпатська 0,6966 0,6413 0,6007 0,5602 0,5517 

Запорізька 1,8391 1,7934 1,6189 1,4670 1,3005 

Івано-Франківська 1,4185 1,2644 1,1299 1,0566 0,9957 

Київська 0,6609 0,6593 0,5597 0,5310 0,5130 

Кіровоградська 0,7880 0,6385 0,5961 0,5487 0,4152 

Луганська 1,6530 1,4133 1,2151 0,5632 0,8384 

Львівська 2,0402 1,8488 1,7587 1,7379 1,4803 

Миколаївська 0,9890 1,0081 0,9162 0,9484 0,8349 

Одеська 1,8526 1,8728 1,6846 1,5358 1,4679 

Полтавська 1,3615 1,3919 1,1339 1,1980 1,1587 

Рівненська 1,4810 1,4250 1,2184 1,1464 1,0094 

Сумська 1,3756 1,3745 1,2440 1,1627 1,0625 

Тернопільська 2,0789 1,9276 1,5958 1,5813 1,3609 

Харківська 3,3183 3,3263 2,9886 2,7559 2,2622 

Херсонська 0,9750 0,7785 0,7436 0,7552 0,6777 

Хмельницька 1,1381 1,0824 0,9902 0,9571 0,8302 

Черкаська 1,2161 1,1656 1,0534 0,8932 0,8533 

Чернівецька 1,2867 1,2141 1,0730 1,1015 0,9940 

Чернігівська 0,9684 0,8723 0,7499 0,7545 0,6667 

м. Київ 6,1158 5,4613 4,9344 4,3915 3,9313 

Макс. значення 6,1158 5,4613 4,9344 4,3915 3,9313 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,2899 0,3066 0,3041 0,3048 0,3336 

Вінницька 0,1256 0,1393 0,1380 0,1459 0,1912 

Волинська 0,1654 0,1795 0,1758 0,1970 0,2050 

Дніпропетровська 0,2520 0,3001 0,2966 0,2909 0,2970 

Донецька 0,1959 0,2017 0,1969 0,0398 0,1259 

Житомирська 0,1432 0,1483 0,1484 0,1687 0,2033 

Закарпатська 0,1139 0,1174 0,1217 0,1276 0,1403 

Запорізька 0,3007 0,3284 0,3281 0,3340 0,3308 

Івано-Франківська 0,2319 0,2315 0,2290 0,2406 0,2533 

Київська 0,1081 0,1207 0,1134 0,1209 0,1305 

Кіровоградська 0,1289 0,1169 0,1208 0,1249 0,1056 
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Луганська 0,2703 0,2588 0,2462 0,1283 0,2133 

Львівська 0,3336 0,3385 0,3564 0,3957 0,3766 

Миколаївська 0,1617 0,1846 0,1857 0,2160 0,2124 

Одеська 0,3029 0,3429 0,3414 0,3497 0,3734 

Полтавська 0,2226 0,2549 0,2298 0,2728 0,2947 

Рівненська 0,2422 0,2609 0,2469 0,2611 0,2568 

Сумська 0,2249 0,2517 0,2521 0,2648 0,2703 

Тернопільська 0,3399 0,3530 0,3234 0,3601 0,3462 

Харківська 0,5426 0,6091 0,6057 0,6276 0,5754 

Херсонська 0,1594 0,1426 0,1507 0,1720 0,1724 

Хмельницька 0,1861 0,1982 0,2007 0,2179 0,2112 

Черкаська 0,1988 0,2134 0,2135 0,2034 0,2171 

Чернівецька 0,2104 0,2223 0,2175 0,2508 0,2528 

Чернігівська 0,1583 0,1597 0,1520 0,1718 0,1696 

м. Київ 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0217 0,0230 0,0228 0,0229 0,0250 

Вінницька 0,0094 0,0104 0,0104 0,0109 0,0143 

Волинська 0,0124 0,0135 0,0132 0,0148 0,0154 

Дніпропетровська 0,0189 0,0225 0,0222 0,0218 0,0223 

Донецька 0,0147 0,0151 0,0148 0,0030 0,0094 

Житомирська 0,0107 0,0111 0,0111 0,0127 0,0152 

Закарпатська 0,0085 0,0088 0,0091 0,0096 0,0105 

Запорізька 0,0226 0,0246 0,0246 0,0251 0,0248 

Івано-Франківська 0,0174 0,0174 0,0172 0,0180 0,0190 

Київська 0,0081 0,0091 0,0085 0,0091 0,0098 

Кіровоградська 0,0097 0,0088 0,0091 0,0094 0,0079 

Луганська 0,0203 0,0194 0,0185 0,0096 0,0160 

Львівська 0,0250 0,0254 0,0267 0,0297 0,0282 

Миколаївська 0,0121 0,0138 0,0139 0,0162 0,0159 

Одеська 0,0227 0,0257 0,0256 0,0262 0,0280 

Полтавська 0,0167 0,0191 0,0172 0,0205 0,0221 

Рівненська 0,0182 0,0196 0,0185 0,0196 0,0193 

Сумська 0,0169 0,0189 0,0189 0,0199 0,0203 

Тернопільська 0,0255 0,0265 0,0243 0,0270 0,0260 

Харківська 0,0407 0,0457 0,0454 0,0471 0,0432 

Херсонська 0,0120 0,0107 0,0113 0,0129 0,0129 

Хмельницька 0,0140 0,0149 0,0151 0,0163 0,0158 

Черкаська 0,0149 0,0160 0,0160 0,0153 0,0163 

Чернівецька 0,0158 0,0167 0,0163 0,0188 0,0190 

Чернігівська 0,0119 0,0120 0,0114 0,0129 0,0127 

м. Київ 0,0750 0,0750 0,0750 0,0750 0,0750 
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Частка студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації в загальній чисельності зайнятого 
населення, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 11,3734 10,6618 10,0601 9,3465 9,762516 

Вінницька 6,9214 6,5772 6,1514 6,4104 6,632538 

Волинська 7,2009 6,7604 6,4142 6,7642 6,690914 

Дніпропетровська 10,6229 10,0998 9,3289 9,1511 8,444985 

Донецька 7,9554 7,5186 7,0039 0,4533 3,124554 

Житомирська 7,5877 7,2811 6,5066 6,5453 6,16739 

Закарпатська 5,2298 4,8828 4,4383 4,4298 4,230888 

Запорізька 11,3575 10,5399 9,9468 9,7692 9,586767 

Івано-Франківська 9,3847 8,3648 7,7581 7,3478 6,86835 

Київська 5,0072 4,8389 4,5212 4,4069 4,062035 

Кіровоградська 5,5899 4,8497 4,5371 4,4321 4,184333 

Луганська 9,5252 8,7087 8,0720 0,5386 6,473719 

Львівська 13,7582 13,3070 12,5889 12,4542 12,03004 

Миколаївська 7,6424 7,6129 7,3347 7,1466 6,523295 

Одеська 12,9500 12,0603 11,6307 11,5237 11,06829 

Полтавська 9,3915 8,7656 8,4199 8,5634 8,486977 

Рівненська 9,4818 8,8002 8,3310 8,5557 7,577609 

Сумська 9,3673 8,7993 8,3096 8,4364 8,02933 

Тернопільська 11,4592 10,3341 9,7896 10,0101 10,0192 

Харківська 18,6285 17,3604 16,3156 15,5214 14,76056 

Херсонська 6,7674 6,3475 6,1543 6,0704 6,099372 

Хмельницька 8,2863 7,5745 6,9873 7,0904 6,678721 

Черкаська 8,6278 8,2380 7,9173 7,8557 7,478701 

Чернівецька 9,1539 8,7020 8,3756 8,6592 8,505174 

Чернігівська 6,1456 5,6454 5,3046 5,2917 4,955586 

м. Київ 36,2929 33,8020 32,1137 30,0195 28,44373 

Макс. значення 36,2929 33,8020 32,1137 30,0195 28,4437 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,3134 0,3154 0,3133 0,3113 0,3432 

Вінницька 0,1907 0,1946 0,1916 0,2135 0,2332 

Волинська 0,1984 0,2000 0,1997 0,2253 0,2352 

Дніпропетровська 0,2927 0,2988 0,2905 0,3048 0,2969 

Донецька 0,2192 0,2224 0,2181 0,0151 0,1099 

Житомирська 0,2091 0,2154 0,2026 0,2180 0,2168 

Закарпатська 0,1441 0,1445 0,1382 0,1476 0,1487 

Запорізька 0,3129 0,3118 0,3097 0,3254 0,3370 

Івано-Франківська 0,2586 0,2475 0,2416 0,2448 0,2415 

Київська 0,1380 0,1432 0,1408 0,1468 0,1428 

Кіровоградська 0,1540 0,1435 0,1413 0,1476 0,1471 
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Луганська 0,2625 0,2576 0,2514 0,0179 0,2276 

Львівська 0,3791 0,3937 0,3920 0,4149 0,4229 

Миколаївська 0,2106 0,2252 0,2284 0,2381 0,2293 

Одеська 0,3568 0,3568 0,3622 0,3839 0,3891 

Полтавська 0,2588 0,2593 0,2622 0,2853 0,2984 

Рівненська 0,2613 0,2603 0,2594 0,2850 0,2664 

Сумська 0,2581 0,2603 0,2588 0,2810 0,2823 

Тернопільська 0,3157 0,3057 0,3048 0,3335 0,3522 

Харківська 0,5133 0,5136 0,5081 0,5170 0,5189 

Херсонська 0,1865 0,1878 0,1916 0,2022 0,2144 

Хмельницька 0,2283 0,2241 0,2176 0,2362 0,2348 

Черкаська 0,2377 0,2437 0,2465 0,2617 0,2629 

Чернівецька 0,2522 0,2574 0,2608 0,2885 0,2990 

Чернігівська 0,1693 0,1670 0,1652 0,1763 0,1742 

м. Київ 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
 

Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0179 0,0180 0,0179 0,0177 0,0196 

Вінницька 0,0109 0,0111 0,0109 0,0122 0,0133 

Волинська 0,0113 0,0114 0,0114 0,0128 0,0134 

Дніпропетровська 0,0167 0,0170 0,0166 0,0174 0,0169 

Донецька 0,0125 0,0127 0,0124 0,0009 0,0063 

Житомирська 0,0119 0,0123 0,0115 0,0124 0,0124 

Закарпатська 0,0082 0,0082 0,0079 0,0084 0,0085 

Запорізька 0,0178 0,0178 0,0177 0,0185 0,0192 

Івано-Франківська 0,0147 0,0141 0,0138 0,0140 0,0138 

Київська 0,0079 0,0082 0,0080 0,0084 0,0081 

Кіровоградська 0,0088 0,0082 0,0081 0,0084 0,0084 

Луганська 0,0150 0,0147 0,0143 0,0010 0,0130 

Львівська 0,0216 0,0224 0,0223 0,0236 0,0241 

Миколаївська 0,0120 0,0128 0,0130 0,0136 0,0131 

Одеська 0,0203 0,0203 0,0206 0,0219 0,0222 

Полтавська 0,0147 0,0148 0,0149 0,0163 0,0170 

Рівненська 0,0149 0,0148 0,0148 0,0162 0,0152 

Сумська 0,0147 0,0148 0,0147 0,0160 0,0161 

Тернопільська 0,0180 0,0174 0,0174 0,0190 0,0201 

Харківська 0,0293 0,0293 0,0290 0,0295 0,0296 

Херсонська 0,0106 0,0107 0,0109 0,0115 0,0122 

Хмельницька 0,0130 0,0128 0,0124 0,0135 0,0134 

Черкаська 0,0136 0,0139 0,0141 0,0149 0,0150 

Чернівецька 0,0144 0,0147 0,0149 0,0164 0,0170 

Чернігівська 0,0097 0,0095 0,0094 0,0100 0,0099 

м. Київ 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 0,0570 
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Розрахунок рівня кадрового потенціалу регіонів України 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0197 0,0203 0,0202 0,0201 0,02212 

Вінницька 0,0101 0,0108 0,0106 0,0115 0,01381 

Волинська 0,0118 0,0124 0,0123 0,0138 0,01436 

Дніпропетровська 0,0178 0,0196 0,0192 0,0195 0,01942 

Донецька 0,0135 0,0138 0,0136 0,0016 0,00769 

Житомирська 0,0113 0,0117 0,0113 0,0125 0,01373 

Закарпатська 0,0084 0,0085 0,0085 0,0090 0,00945 

Запорізька 0,0201 0,0209 0,0208 0,0216 0,02183 

Івано-Франківська 0,0160 0,0156 0,0154 0,0159 0,01617 

Київська 0,0080 0,0086 0,0083 0,0087 0,00893 

Кіровоградська 0,0092 0,0085 0,0085 0,0089 0,00815 

Луганська 0,0174 0,0169 0,0163 0,0031 0,0144 

Львівська 0,0233 0,0239 0,0244 0,0265 0,02609 

Миколаївська 0,0121 0,0133 0,0135 0,0148 0,01443 

Одеська 0,0215 0,0229 0,0230 0,0240 0,02492 

Полтавська 0,0157 0,0168 0,0160 0,0182 0,01939 

Рівненська 0,0164 0,0170 0,0165 0,0178 0,0171 

Сумська 0,0158 0,0167 0,0167 0,0178 0,01806 

Тернопільська 0,0214 0,0215 0,0205 0,0227 0,02283 

Харківська 0,0345 0,0366 0,0363 0,0372 0,03573 

Херсонська 0,0113 0,0107 0,0111 0,0122 0,01257 

Хмельницька 0,0135 0,0138 0,0137 0,0148 0,01456 

Черкаська 0,0142 0,0149 0,0150 0,0151 0,01562 

Чернівецька 0,0151 0,0156 0,0156 0,0176 0,01798 

Чернігівська 0,0107 0,0107 0,0104 0,0114 0,01124 

м. Київ 0,0654 0,0654 0,0654 0,0654 0,06538 
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Додаток Д 
Розрахунок показників фінансово-економічного потенціалу регіонів України 

 

 Частка реалізованої інноваційної продукціїу загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції, %  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 3,80 3,30 3,30 2,50 1,40 

Вінницька 2,20 1,60 2,30 2,30 0,60 

Волинська 5,60 1,70 3,00 2,50 2,20 

Дніпропетровська 0,50 0,80 1,90 0,70 0,40 

Донецька 2,10 2,20 3,00 1,70 2,60 

Житомирська 3,80 5,10 5,50 1,40 1,80 

Закарпатська 11,90 13,40 15,50 8,40 4,60 

Запорізька 3,20 2,20 2,30 1,70 2,70 

Івано-Франківська 5,20 7,50 4,30 3,80 1,30 

Київська 2,30 1,70 2,40 2,20 0,80 

Кіровоградська 5,30 2,80 6,40 2,90 2,30 

Луганська 2,70 3,40 2,10 0,20 1,80 

Львівська 1,50 2,10 3,00 2,10 1,90 

Миколаївська 3,30 0,90 3,00 1,50 0,30 

Одеська 2,20 3,60 3,60 2,40 1,20 

Полтавська 24,30 14,40 6,50 8,90 1,90 

Рівненська 0,90 0,60 0,80 0,80 0,40 

Сумська 12,40 10,60 10,40 10,40 7,10 

Тернопільська 7,60 7,40 2,60 1,70 2,80 

Харківська 2,40 4,80 4,80 3,80 3,40 

Херсонська 4,90 5,60 4,00 5,40 1,40 

Хмельницька 2,10 2,30 1,60 0,90 0,70 

Черкаська 3,80 1,20 2,00 1,60 0,70 

Чернівецька 4,90 3,50 2,60 2,00 2,40 

Чернігівська 1,70 1,40 1,10 1,00 0,50 

м. Київ 4,90 4,40 4,40 2,00 0,40 

Макс. значення 24,30 14,40 15,50 10,40 7,10 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,1564 0,2292 0,2129 0,2404 0,1972 

Вінницька 0,0905 0,1111 0,1484 0,2212 0,0845 

Волинська 0,2305 0,1181 0,1935 0,2404 0,3099 

Дніпропетровська 0,0206 0,0556 0,1226 0,0673 0,0563 

Донецька 0,0864 0,1528 0,1935 0,1635 0,3662 

Житомирська 0,1564 0,3542 0,3548 0,1346 0,2535 

Закарпатська 0,4897 0,9306 1,0000 0,8077 0,6479 

Запорізька 0,1317 0,1528 0,1484 0,1635 0,3803 

Івано-Франківська 0,2140 0,5208 0,2774 0,3654 0,1831 

Київська 0,0947 0,1181 0,1548 0,2115 0,1127 
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Кіровоградська 0,2181 0,1944 0,4129 0,2788 0,3239 

Луганська 0,1111 0,2361 0,1355 0,0192 0,2535 

Львівська 0,0617 0,1458 0,1935 0,2019 0,2676 

Миколаївська 0,1358 0,0625 0,1935 0,1442 0,0423 

Одеська 0,0905 0,2500 0,2323 0,2308 0,1690 

Полтавська 1,0000 1,0000 0,4194 0,8558 0,2676 

Рівненська 0,0370 0,0417 0,0516 0,0769 0,0563 

Сумська 0,5103 0,7361 0,6710 1,0000 1,0000 

Тернопільська 0,3128 0,5139 0,1677 0,1635 0,3944 

Харківська 0,0988 0,3333 0,3097 0,3654 0,4789 

Херсонська 0,2016 0,3889 0,2581 0,5192 0,1972 

Хмельницька 0,0864 0,1597 0,1032 0,0865 0,0986 

Черкаська 0,1564 0,0833 0,1290 0,1538 0,0986 

Чернівецька 0,2016 0,2431 0,1677 0,1923 0,3380 

Чернігівська 0,0700 0,0972 0,0710 0,0962 0,0704 

м. Київ 0,2016 0,3056 0,2839 0,1923 0,0563 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0144 0,0211 0,0196 0,0221 0,0181 

Вінницька 0,0083 0,0102 0,0137 0,0203 0,0078 

Волинська 0,0212 0,0109 0,0178 0,0221 0,0285 

Дніпропетровська 0,0019 0,0051 0,0113 0,0062 0,0052 

Донецька 0,0080 0,0141 0,0178 0,0150 0,0337 

Житомирська 0,0144 0,0326 0,0326 0,0124 0,0233 

Закарпатська 0,0451 0,0856 0,0920 0,0743 0,0596 

Запорізька 0,0121 0,0141 0,0137 0,0150 0,0350 

Івано-Франківська 0,0197 0,0479 0,0255 0,0336 0,0168 

Київська 0,0087 0,0109 0,0142 0,0195 0,0104 

Кіровоградська 0,0201 0,0179 0,0380 0,0257 0,0298 

Луганська 0,0102 0,0217 0,0125 0,0018 0,0233 

Львівська 0,0057 0,0134 0,0178 0,0186 0,0246 

Миколаївська 0,0125 0,0058 0,0178 0,0133 0,0039 

Одеська 0,0083 0,0230 0,0214 0,0212 0,0155 

Полтавська 0,0920 0,0920 0,0386 0,0787 0,0246 

Рівненська 0,0034 0,0038 0,0047 0,0071 0,0052 

Сумська 0,0469 0,0677 0,0617 0,0920 0,0920 

Тернопільська 0,0288 0,0473 0,0154 0,0150 0,0363 

Харківська 0,0091 0,0307 0,0285 0,0336 0,0441 

Херсонська 0,0186 0,0358 0,0237 0,0478 0,0181 

Хмельницька 0,0080 0,0147 0,0095 0,0080 0,0091 

Черкаська 0,0144 0,0077 0,0119 0,0142 0,0091 

Чернівецька 0,0186 0,0224 0,0154 0,0177 0,0311 

Чернігівська 0,0064 0,0089 0,0065 0,0088 0,0065 

м. Київ 0,0186 0,0281 0,0261 0,0177 0,0052 



195 

Частка валових витрат на виконання наукових  
та науково-технічних робіт у ВРП, %  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,81052 0,79173 0,80112 0,71290 0,92050 

Вінницька 0,19563 0,12881 0,09366 0,08955 0,08008 

Волинська 0,13212 0,10414 0,10547 0,05142 0,07851 

Дніпропетровська 0,73119 0,81576 0,83930 0,87991 1,28722 

Донецька 0,32561 0,28678 0,31798 0,19964 0,25620 

Житомирська 0,09995 0,10305 0,09026 0,07796 0,06874 

Закарпатська 0,17504 0,18707 0,19253 0,16571 0,22217 

Запорізька 1,04427 1,12708 0,97377 0,69624 0,83332 

Івано-Франківська 0,25903 0,20414 0,11696 0,10632 0,12204 

Київська 0,45962 0,39582 0,28099 0,23442 0,28378 

Кіровоградська 0,17258 0,15165 0,12609 0,11767 0,22477 

Луганська 0,28937 0,30295 0,28193 0,21620 0,14317 

Львівська 0,60693 0,49937 0,49377 0,40175 0,44830 

Миколаївська 1,14685 0,92896 2,45040 0,74176 0,92895 

Одеська 0,33962 0,35947 0,33901 0,28259 0,36710 

Полтавська 0,12101 0,13713 0,12910 0,08863 0,08551 

Рівненська 0,06691 0,07203 0,06560 0,04267 0,04155 

Сумська 0,57608 0,75909 0,54217 0,44970 0,44246 

Тернопільська 0,08994 0,08565 0,07047 0,05278 0,05716 

Харківська 2,38700 2,57516 2,47118 2,16959 2,44088 

Херсонська 0,24205 0,24674 0,22211 0,19889 0,15472 

Хмельницька 0,03334 0,06044 0,04926 0,04599 0,05324 

Черкаська 0,20964 0,17744 0,18012 0,14710 0,28342 

Чернівецька 0,29106 0,26517 0,28145 0,24563 0,32717 

Чернігівська 0,17348 0,14139 0,28209 0,13402 0,20022 

м. Київ 1,99377 1,74532 1,63027 1,49419 1,92587 

Макс. значення 2,39 2,58 2,47 2,17 2,44 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,3396 0,3074 0,3242 0,3286 0,3771 

Вінницька 0,0820 0,0500 0,0379 0,0413 0,0328 

Волинська 0,0553 0,0404 0,0427 0,0237 0,0322 

Дніпропетровська 0,3063 0,3168 0,3396 0,4056 0,5274 

Донецька 0,1364 0,1114 0,1287 0,0920 0,1050 

Житомирська 0,0419 0,0400 0,0365 0,0359 0,0282 

Закарпатська 0,0733 0,0726 0,0779 0,0764 0,0910 

Запорізька 0,4375 0,4377 0,3940 0,3209 0,3414 

Івано-Франківська 0,1085 0,0793 0,0473 0,0490 0,0500 

Київська 0,1926 0,1537 0,1137 0,1080 0,1163 

Кіровоградська 0,0723 0,0589 0,0510 0,0542 0,0921 
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Луганська 0,1212 0,1176 0,1141 0,0997 0,0587 

Львівська 0,2543 0,1939 0,1998 0,1852 0,1837 

Миколаївська 0,4805 0,3607 0,9916 0,3419 0,3806 

Одеська 0,1423 0,1396 0,1372 0,1303 0,1504 

Полтавська 0,0507 0,0533 0,0522 0,0409 0,0350 

Рівненська 0,0280 0,0280 0,0265 0,0197 0,0170 

Сумська 0,2413 0,2948 0,2194 0,2073 0,1813 

Тернопільська 0,0377 0,0333 0,0285 0,0243 0,0234 

Харківська 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Херсонська 0,1014 0,0958 0,0899 0,0917 0,0634 

Хмельницька 0,0140 0,0235 0,0199 0,0212 0,0218 

Черкаська 0,0878 0,0689 0,0729 0,0678 0,1161 

Чернівецька 0,1219 0,1030 0,1139 0,1132 0,1340 

Чернігівська 0,0727 0,0549 0,1142 0,0618 0,0820 

м. Київ 0,8353 0,6778 0,6597 0,6887 0,7890 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0309 0,0280 0,0295 0,0299 0,0343 

Вінницька 0,0075 0,0046 0,0034 0,0038 0,0030 

Волинська 0,0050 0,0037 0,0039 0,0022 0,0029 

Дніпропетровська 0,0279 0,0288 0,0309 0,0369 0,0480 

Донецька 0,0124 0,0101 0,0117 0,0084 0,0096 

Житомирська 0,0038 0,0036 0,0033 0,0033 0,0026 

Закарпатська 0,0067 0,0066 0,0071 0,0070 0,0083 

Запорізька 0,0398 0,0398 0,0359 0,0292 0,0311 

Івано-Франківська 0,0099 0,0072 0,0043 0,0045 0,0045 

Київська 0,0175 0,0140 0,0103 0,0098 0,0106 

Кіровоградська 0,0066 0,0054 0,0046 0,0049 0,0084 

Луганська 0,0110 0,0107 0,0104 0,0091 0,0053 

Львівська 0,0231 0,0176 0,0182 0,0169 0,0167 

Миколаївська 0,0437 0,0328 0,0902 0,0311 0,0346 

Одеська 0,0129 0,0127 0,0125 0,0119 0,0137 

Полтавська 0,0046 0,0048 0,0048 0,0037 0,0032 

Рівненська 0,0026 0,0025 0,0024 0,0018 0,0015 

Сумська 0,0220 0,0268 0,0200 0,0189 0,0165 

Тернопільська 0,0034 0,0030 0,0026 0,0022 0,0021 

Харківська 0,0910 0,0910 0,0910 0,0910 0,0910 

Херсонська 0,0092 0,0087 0,0082 0,0083 0,0058 

Хмельницька 0,0013 0,0021 0,0018 0,0019 0,0020 

Черкаська 0,0080 0,0063 0,0066 0,0062 0,0106 

Чернівецька 0,0111 0,0094 0,0104 0,0103 0,0122 

Чернігівська 0,0066 0,0050 0,0104 0,0056 0,0075 
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м. Київ 0,0760 0,0617 0,0600 0,0627 0,0718 

 Відношення обсягу капітальних інвестицій до ВРП, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 19,96284 20,12835 17,58295 13,82683 19,10155 

Вінницька 17,46108 17,63566 16,88265 12,90066 17,62421 

Волинська 14,61133 16,27093 16,13326 14,01116 27,26068 

Дніпропетровська 15,79489 15,21187 13,92368 11,53110 16,42307 

Донецька 16,64503 18,57532 16,92395 10,96405 12,16341 

Житомирська 11,49216 11,64232 11,70354 9,74342 14,21765 

Закарпатська 16,90484 12,78266 12,36449 10,94113 17,55981 

Запорізька 13,48208 13,13927 12,58279 10,66426 12,41052 

Івано-Франківська 15,90909 16,00384 14,45054 18,16274 27,33047 

Київська 29,87626 29,23647 30,02568 24,70180 31,92571 

Кіровоградська 19,92416 20,74719 12,73654 10,85611 15,31746 

Луганська 12,20237 13,99255 20,63040 16,63747 10,20524 

Львівська 23,25010 18,03202 15,50159 13,10286 19,48803 

Миколаївська 15,55387 16,07944 15,63846 10,65014 17,80745 

Одеська 15,19862 22,59858 17,01835 12,49233 14,45089 

Полтавська 15,04057 18,05938 16,31089 12,64195 12,50289 

Рівненська 13,29396 12,71393 12,89311 9,76535 16,01744 

Сумська 13,19247 11,51486 10,16626 9,20486 12,12327 

Тернопільська 15,49036 18,79490 16,45563 11,94870 19,27957 

Харківська 16,95808 17,94997 10,89257 8,31504 12,54670 

Херсонська 14,57069 12,58459 10,23258 9,49677 13,49843 

Хмельницька 15,52773 13,29801 13,76674 12,67956 22,88751 

Черкаська 11,93914 12,09340 10,31523 8,48022 12,16084 

Чернівецька 14,98872 16,92997 16,40619 11,21005 19,69479 

Чернігівська 11,32530 11,43561 11,72587 9,30885 13,64537 

м. Київ 31,79234 28,87861 22,49898 18,98080 26,37727 

Макс. значення 31,79 29,24 30,03 24,70 31,93 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,6279 0,6885 0,5856 0,5597 0,59831 

Вінницька 0,5492 0,6032 0,5623 0,5223 0,55204 

Волинська 0,4596 0,5565 0,5373 0,5672 0,85388 

Дніпропетровська 0,4968 0,5203 0,4637 0,4668 0,51442 

Донецька 0,5236 0,6353 0,5636 0,4439 0,38099 

Житомирська 0,3615 0,3982 0,3898 0,3944 0,44534 

Закарпатська 0,5317 0,4372 0,4118 0,4429 0,55002 

Запорізька 0,4241 0,4494 0,4191 0,4317 0,38873 

Івано-Франківська 0,5004 0,5474 0,4813 0,7353 0,85606 

Київська 0,9397 1,0000 1,0000 1,0000 1 

Кіровоградська 0,6267 0,7096 0,4242 0,4395 0,47978 
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Луганська 0,3838 0,4786 0,6871 0,6735 0,31966 

Львівська 0,7313 0,6168 0,5163 0,5304 0,61042 

Миколаївська 0,4892 0,5500 0,5208 0,4311 0,55778 

Одеська 0,4781 0,7730 0,5668 0,5057 0,45264 

Полтавська 0,4731 0,6177 0,5432 0,5118 0,39162 

Рівненська 0,4181 0,4349 0,4294 0,3953 0,50171 

Сумська 0,4150 0,3939 0,3386 0,3726 0,37973 

Тернопільська 0,4872 0,6429 0,5481 0,4837 0,60389 

Харківська 0,5334 0,6140 0,3628 0,3366 0,393 

Херсонська 0,4583 0,4304 0,3408 0,3845 0,42281 

Хмельницька 0,4884 0,4548 0,4585 0,5133 0,7169 

Черкаська 0,3755 0,4136 0,3435 0,3433 0,38091 

Чернівецька 0,4715 0,5791 0,5464 0,4538 0,61689 

Чернігівська 0,3562 0,3911 0,3905 0,3768 0,42741 

м. Київ 1,0000 0,9878 0,7493 0,7684 0,82621 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0509 0,0558 0,0474 0,0453 0,0485 

Вінницька 0,0445 0,0489 0,0455 0,0423 0,0447 

Волинська 0,0372 0,0451 0,0435 0,0459 0,0692 

Дніпропетровська 0,0402 0,0421 0,0376 0,0378 0,0417 

Донецька 0,0424 0,0515 0,0457 0,0360 0,0309 

Житомирська 0,0293 0,0323 0,0316 0,0319 0,0361 

Закарпатська 0,0431 0,0354 0,0334 0,0359 0,0446 

Запорізька 0,0343 0,0364 0,0339 0,0350 0,0315 

Івано-Франківська 0,0405 0,0443 0,0390 0,0596 0,0693 

Київська 0,0761 0,0810 0,0810 0,0810 0,0810 

Кіровоградська 0,0508 0,0575 0,0344 0,0356 0,0389 

Луганська 0,0311 0,0388 0,0557 0,0546 0,0259 

Львівська 0,0592 0,0500 0,0418 0,0430 0,0494 

Миколаївська 0,0396 0,0445 0,0422 0,0349 0,0452 

Одеська 0,0387 0,0626 0,0459 0,0410 0,0367 

Полтавська 0,0383 0,0500 0,0440 0,0415 0,0317 

Рівненська 0,0339 0,0352 0,0348 0,0320 0,0406 

Сумська 0,0336 0,0319 0,0274 0,0302 0,0308 

Тернопільська 0,0395 0,0521 0,0444 0,0392 0,0489 

Харківська 0,0432 0,0497 0,0294 0,0273 0,0318 

Херсонська 0,0371 0,0349 0,0276 0,0311 0,0342 

Хмельницька 0,0396 0,0368 0,0371 0,0416 0,0581 

Черкаська 0,0304 0,0335 0,0278 0,0278 0,0309 

Чернівецька 0,0382 0,0469 0,0443 0,0368 0,0500 

Чернігівська 0,0289 0,0317 0,0316 0,0305 0,0346 

м. Київ 0,0810 0,0800 0,0607 0,0622 0,0669 
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Розрахунок рівня фінансово-економічного потенціалу регіонів України 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0283 0,0320 0,0302 0,0311 0,031131 

Вінницька 0,0140 0,0131 0,0129 0,0148 0,010125 

Волинська 0,0158 0,0122 0,0144 0,0130 0,017937 

Дніпропетровська 0,0129 0,0184 0,0236 0,0205 0,021803 

Донецька 0,0161 0,0194 0,0212 0,0165 0,021494 

Житомирська 0,0117 0,0156 0,0151 0,0109 0,012919 

Закарпатська 0,0235 0,0272 0,0279 0,0265 0,028018 

Запорізька 0,0255 0,0273 0,0255 0,0249 0,032467 

Івано-Франківська 0,0199 0,0248 0,0162 0,0207 0,017451 

Київська 0,0226 0,0231 0,0229 0,0249 0,020711 

Кіровоградська 0,0189 0,0177 0,0182 0,0165 0,021331 

Луганська 0,0152 0,0208 0,0193 0,0096 0,014772 

Львівська 0,0198 0,0228 0,0238 0,0238 0,027299 

Миколаївська 0,0279 0,0203 0,0408 0,0243 0,018254 

Одеська 0,0161 0,0263 0,0231 0,0218 0,019834 

Полтавська 0,0253 0,0281 0,0201 0,0230 0,013553 

Рівненська 0,0067 0,0070 0,0074 0,0074 0,006884 

Сумська 0,0326 0,0387 0,0323 0,0374 0,036006 

Тернопільська 0,0157 0,0195 0,0121 0,0109 0,01558 

Харківська 0,0329 0,0518 0,0424 0,0437 0,050347 

Херсонська 0,0185 0,0222 0,0175 0,0232 0,015303 

Хмельницька 0,0074 0,0105 0,0086 0,0086 0,010149 

Черкаська 0,0152 0,0117 0,0130 0,0134 0,014353 

Чернівецька 0,0199 0,0214 0,0192 0,0189 0,026663 

Чернігівська 0,0107 0,0112 0,0129 0,0115 0,011874 

м. Київ 0,0485 0,0518 0,0457 0,0410 0,029203 
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Додаток Ж 
Розрахунок показників техніко-технологічного потенціалу регіонів України 

 

Частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення у 
загальному обсязі витрат на інноваційну діяльність , % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 73,18 70,13 58,00 66,47 80,65 

Вінницька 91,60 82,98 99,37 99,03 96,39 

Волинська 87,36 91,66 95,19 97,97 81,46 

Дніпропетровська 55,73 71,42 77,12 57,09 96,81 

Донецька 82,98 58,18 55,33 60,47 82,51 

Житомирська 99,77 99,02 97,58 94,09 92,57 

Закарпатська 85,52 82,06 73,49 64,56 81,90 

Запорізька 52,22 44,41 43,27 57,97 29,48 

Івано-Франківська 79,43 95,02 56,77 93,19 91,20 

Київська 86,72 86,56 72,60 77,65 73,80 

Кіровоградська 72,42 88,18 58,56 59,38 56,06 

Луганська 42,46 52,27 74,71 8,51 67,95 

Львівська 91,10 92,64 90,45 68,20 72,99 

Миколаївська 39,11 58,45 12,15 68,89 18,11 

Одеська 96,65 97,54 93,91 99,25 85,39 

Полтавська 37,92 87,97 41,86 36,81 11,38 

Рівненська 64,68 72,33 87,09 79,46 73,73 

Сумська 83,67 35,85 82,12 26,97 70,11 

Тернопільська 90,99 90,31 71,60 38,09 14,95 

Харківська 83,12 79,97 73,48 71,65 67,39 

Херсонська 35,76 31,98 84,65 85,38 94,05 

Хмельницька 10,43 42,77 96,68 96,55 95,05 

Черкаська 85,42 49,80 75,62 70,40 82,41 

Чернівецька 94,56 91,37 72,14 82,68 14,19 

Чернігівська 68,71 72,44 55,81 82,45 8,99 

м. Київ 46,91 34,74 33,58 58,11 47,89 

Макс. значення 99,77 99,02 99,37 99,25 96,81 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,7334 0,7083 0,5837 0,6697 0,8331 

Вінницька 0,9181 0,8380 1,0000 0,9977 0,9957 

Волинська 0,8756 0,9257 0,9579 0,9871 0,8414 

Дніпропетровська 0,5586 0,7213 0,7762 0,5752 1,0000 

Донецька 0,8317 0,5876 0,5568 0,6093 0,8524 

Житомирська 1,0000 1,0000 0,9820 0,9480 0,9562 

Закарпатська 0,8571 0,8287 0,7396 0,6504 0,8460 

Запорізька 0,5234 0,4485 0,4355 0,5841 0,3046 

Івано-Франківська 0,7961 0,9596 0,5714 0,9389 0,9421 

Київська 0,8692 0,8742 0,7307 0,7823 0,7623 
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Кіровоградська 0,7258 0,8905 0,5893 0,5983 0,5791 

Луганська 0,4256 0,5279 0,7518 0,0857 0,7019 

Львівська 0,9130 0,9356 0,9102 0,6872 0,7539 

Миколаївська 0,3920 0,5902 0,1223 0,6941 0,1870 

Одеська 0,9687 0,9851 0,9450 1,0000 0,8821 

Полтавська 0,3801 0,8884 0,4213 0,3709 0,1175 

Рівненська 0,6483 0,7304 0,8764 0,8006 0,7616 

Сумська 0,8386 0,3620 0,8264 0,2717 0,7242 

Тернопільська 0,9119 0,9120 0,7206 0,3838 0,1544 

Харківська 0,8330 0,8076 0,7395 0,7219 0,6961 

Херсонська 0,3584 0,3230 0,8519 0,8602 0,9715 

Хмельницька 0,1046 0,4319 0,9730 0,9728 0,9818 

Черкаська 0,8562 0,5029 0,7610 0,7093 0,8513 

Чернівецька 0,9478 0,9228 0,7260 0,8331 0,1466 

Чернігівська 0,6886 0,7316 0,5616 0,8307 0,0929 

м. Київ 0,4702 0,3508 0,3379 0,5855 0,4947 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0506 0,0489 0,0403 0,0462 0,0575 

Вінницька 0,0633 0,0578 0,0690 0,0688 0,0687 

Волинська 0,0604 0,0639 0,0661 0,0681 0,0581 

Дніпропетровська 0,0385 0,0498 0,0536 0,0397 0,0690 

Донецька 0,0574 0,0405 0,0384 0,0420 0,0588 

Житомирська 0,0690 0,0690 0,0678 0,0654 0,0660 

Закарпатська 0,0591 0,0572 0,0510 0,0449 0,0584 

Запорізька 0,0361 0,0309 0,0300 0,0403 0,0210 

Івано-Франківська 0,0549 0,0662 0,0394 0,0648 0,0650 

Київська 0,0600 0,0603 0,0504 0,0540 0,0526 

Кіровоградська 0,0501 0,0614 0,0407 0,0413 0,0400 

Луганська 0,0294 0,0364 0,0519 0,0059 0,0484 

Львівська 0,0630 0,0646 0,0628 0,0474 0,0520 

Миколаївська 0,0270 0,0407 0,0084 0,0479 0,0129 

Одеська 0,0668 0,0680 0,0652 0,0690 0,0609 

Полтавська 0,0262 0,0613 0,0291 0,0256 0,0081 

Рівненська 0,0447 0,0504 0,0605 0,0552 0,0526 

Сумська 0,0579 0,0250 0,0570 0,0188 0,0500 

Тернопільська 0,0629 0,0629 0,0497 0,0265 0,0107 

Харківська 0,0575 0,0557 0,0510 0,0498 0,0480 

Херсонська 0,0247 0,0223 0,0588 0,0594 0,0670 

Хмельницька 0,0072 0,0298 0,0671 0,0671 0,0677 

Черкаська 0,0591 0,0347 0,0525 0,0489 0,0587 

Чернівецька 0,0654 0,0637 0,0501 0,0575 0,0101 

Чернігівська 0,0475 0,0505 0,0388 0,0573 0,0064 

м. Київ 0,0324 0,0242 0,0233 0,0404 0,0341 
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Кількість впроваджених нових технологічних процесів на промислових підприємствах, 
од. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 2510 2188 1576 1743 1217 

Вінницька 24 27 32 38 26 

Волинська 9 18 25 17 13 

Дніпропетровська 83 104 51 76 77 

Донецька 79 71 58 11 20 

Житомирська 43 27 43 23 20 

Закарпатська 6 4 6 3 7 

Запорізька 509 114 207 212 114 

Івано-Франківська 48 24 17 20 50 

Київська 16 31 29 38 39 

Кіровоградська 27 31 28 11 19 

Луганська 43 48 43 8 21 

Львівська 39 46 47 60 49 

Миколаївська 36 29 13 35 13 

Одеська 31 35 24 30 26 

Полтавська 16 18 25 29 34 

Рівненська 10 18 19 8 9 

Сумська 102 119 71 134 185 

Тернопільська 116 35 34 139 32 

Харківська 708 943 375 273 212 

Херсонська 78 37 121 181 25 

Хмельницька 44 32 24 11 9 

Черкаська 30 46 21 22 15 

Чернівецька 9 12 8 8 15 

Чернігівська 19 28 23 14 35 

м. Київ 314 242 196 342 152 

Макс. значення 708,00 943,00 375,00 342,00 212,00 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 3,5452 2,3203 4,2027 5,0965 5,7406 

Вінницька 0,0339 0,0286 0,0853 0,1111 0,1226 

Волинська 0,0127 0,0191 0,0667 0,0497 0,0613 

Дніпропетровська 0,1172 0,1103 0,1360 0,2222 0,3632 

Донецька 0,1116 0,0753 0,1547 0,0322 0,0943 

Житомирська 0,0607 0,0286 0,1147 0,0673 0,0943 

Закарпатська 0,0085 0,0042 0,0160 0,0088 0,0330 

Запорізька 0,7189 0,1209 0,5520 0,6199 0,5377 

Івано-Франківська 0,0678 0,0255 0,0453 0,0585 0,2358 

Київська 0,0226 0,0329 0,0773 0,1111 0,1840 

Кіровоградська 0,0381 0,0329 0,0747 0,0322 0,0896 

Луганська 0,0607 0,0509 0,1147 0,0234 0,0991 

Львівська 0,0551 0,0488 0,1253 0,1754 0,2311 
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Миколаївська 0,0508 0,0308 0,0347 0,1023 0,0613 

Одеська 0,0438 0,0371 0,0640 0,0877 0,1226 

Полтавська 0,0226 0,0191 0,0667 0,0848 0,1604 

Рівненська 0,0141 0,0191 0,0507 0,0234 0,0425 

Сумська 0,1441 0,1262 0,1893 0,3918 0,8726 

Тернопільська 0,1638 0,0371 0,0907 0,4064 0,1509 

Харківська 1,0000 1,0000 1,0000 0,7982 1,0000 

Херсонська 0,1102 0,0392 0,3227 0,5292 0,1179 

Хмельницька 0,0621 0,0339 0,0640 0,0322 0,0425 

Черкаська 0,0424 0,0488 0,0560 0,0643 0,0708 

Чернівецька 0,0127 0,0127 0,0213 0,0234 0,0708 

Чернігівська 0,0268 0,0297 0,0613 0,0409 0,1651 

м. Київ 0,4435 0,2566 0,5227 1,0000 0,7170 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,2411 0,1578 0,2858 0,3466 0,3904 

Вінницька 0,0023 0,0019 0,0058 0,0076 0,0083 

Волинська 0,0009 0,0013 0,0045 0,0034 0,0042 

Дніпропетровська 0,0080 0,0075 0,0092 0,0151 0,0247 

Донецька 0,0076 0,0051 0,0105 0,0022 0,0064 

Житомирська 0,0041 0,0019 0,0078 0,0046 0,0064 

Закарпатська 0,0006 0,0003 0,0011 0,0006 0,0022 

Запорізька 0,0489 0,0082 0,0375 0,0422 0,0366 

Івано-Франківська 0,0046 0,0017 0,0031 0,0040 0,0160 

Київська 0,0015 0,0022 0,0053 0,0076 0,0125 

Кіровоградська 0,0026 0,0022 0,0051 0,0022 0,0061 

Луганська 0,0041 0,0035 0,0078 0,0016 0,0067 

Львівська 0,0037 0,0033 0,0085 0,0119 0,0157 

Миколаївська 0,0035 0,0021 0,0024 0,0070 0,0042 

Одеська 0,0030 0,0025 0,0044 0,0060 0,0083 

Полтавська 0,0015 0,0013 0,0045 0,0058 0,0109 

Рівненська 0,0010 0,0013 0,0034 0,0016 0,0029 

Сумська 0,0098 0,0086 0,0129 0,0266 0,0593 

Тернопільська 0,0111 0,0025 0,0062 0,0276 0,0103 

Харківська 0,0680 0,0680 0,0680 0,0543 0,0680 

Херсонська 0,0075 0,0027 0,0219 0,0360 0,0080 

Хмельницька 0,0042 0,0023 0,0044 0,0022 0,0029 

Черкаська 0,0029 0,0033 0,0038 0,0044 0,0048 

Чернівецька 0,0009 0,0009 0,0015 0,0016 0,0048 

Чернігівська 0,0018 0,0020 0,0042 0,0028 0,0112 

м. Київ 0,0302 0,0175 0,0355 0,0680 0,0488 

Кількість придбаних нових технологій, од 

  2011 2012 2013 2014 2015 
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Україна 872 739 651 543 1197 

Вінницька 10 10 15 21 35 

Волинська 2 8 8 7 25 

Дніпропетровська 18 41 19 27 47 

Донецька 48 47 45 5 99 

Житомирська 39 29 33 29 15 

Закарпатська 9 18 6 2 6 

Запорізька 4 10 19 27 74 

Івано-Франківська 63 35 32 29 26 

Київська 6 2 6 12 12 

Кіровоградська 1 20 4 4 2 

Луганська 21 29 21 0 19 

Львівська 11 14 21 14 89 

Миколаївська 4 4 17 88 13 

Одеська 5 61 0 2 12 

Полтавська 9 10 23 15 31 

Рівненська 18 31 30 6 11 

Сумська 231 110 135 113 99 

Тернопільська 110 2 15 7 155 

Харківська 106 120 86 55 148 

Херсонська 0 29 22 17 12 

Хмельницька 2 1 0 0 3 

Черкаська 0 1 0 0 1 

Чернівецька 11 33 6 10 5 

Чернігівська 2 2 8 3 2 

м. Київ   63 66 50 256 

Макс. значення 231,00 120,00 135,00 113,00 256,00 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 3,7749 6,1583 4,8222 4,8053 4,6758 

Вінницька 0,0433 0,0833 0,1111 0,1858 0,1367 

Волинська 0,0087 0,0667 0,0593 0,0619 0,0977 

Дніпропетровська 0,0779 0,3417 0,1407 0,2389 0,1836 

Донецька 0,2078 0,3917 0,3333 0,0442 0,3867 

Житомирська 0,1688 0,2417 0,2444 0,2566 0,0586 

Закарпатська 0,0390 0,1500 0,0444 0,0177 0,0234 

Запорізька 0,0173 0,0833 0,1407 0,2389 0,2891 

Івано-Франківська 0,2727 0,2917 0,2370 0,2566 0,1016 

Київська 0,0260 0,0167 0,0444 0,1062 0,0469 

Кіровоградська 0,0043 0,1667 0,0296 0,0354 0,0078 

Луганська 0,0909 0,2417 0,1556 0,0000 0,0742 

Львівська 0,0476 0,1167 0,1556 0,1239 0,3477 

Миколаївська 0,0173 0,0333 0,1259 0,7788 0,0508 
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Одеська 0,0216 0,5083 0,0000 0,0177 0,0469 

Полтавська 0,0390 0,0833 0,1704 0,1327 0,1211 

Рівненська 0,0779 0,2583 0,2222 0,0531 0,0430 

Сумська 1,0000 0,9167 1,0000 1,0000 0,3867 

Тернопільська 0,4762 0,0167 0,1111 0,0619 0,6055 

Харківська 0,4589 1,0000 0,6370 0,4867 0,5781 

Херсонська 0,0000 0,2417 0,1630 0,1504 0,0469 

Хмельницька 0,0087 0,0083 0,0000 0,0000 0,0117 

Черкаська 0,0000 0,0083 0,0000 0,0000 0,0039 

Чернівецька 0,0476 0,2750 0,0444 0,0885 0,0195 

Чернігівська 0,0087 0,0167 0,0593 0,0265 0,0078 

м. Київ 0,0000 0,5250 0,4889 0,4425 1,0000 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,1774 0,2894 0,2266 0,2258 0,2198 

Вінницька 0,0020 0,0039 0,0052 0,0087 0,0064 

Волинська 0,0004 0,0031 0,0028 0,0029 0,0046 

Дніпропетровська 0,0037 0,0161 0,0066 0,0112 0,0086 

Донецька 0,0098 0,0184 0,0157 0,0021 0,0182 

Житомирська 0,0079 0,0114 0,0115 0,0121 0,0028 

Закарпатська 0,0018 0,0071 0,0021 0,0008 0,0011 

Запорізька 0,0008 0,0039 0,0066 0,0112 0,0136 

Івано-Франківська 0,0128 0,0137 0,0111 0,0121 0,0048 

Київська 0,0012 0,0008 0,0021 0,0050 0,0022 

Кіровоградська 0,0002 0,0078 0,0014 0,0017 0,0004 

Луганська 0,0043 0,0114 0,0073 0,0000 0,0035 

Львівська 0,0022 0,0055 0,0073 0,0058 0,0163 

Миколаївська 0,0008 0,0016 0,0059 0,0366 0,0024 

Одеська 0,0010 0,0239 0,0000 0,0008 0,0022 

Полтавська 0,0018 0,0039 0,0080 0,0062 0,0057 

Рівненська 0,0037 0,0121 0,0104 0,0025 0,0020 

Сумська 0,0470 0,0431 0,0470 0,0470 0,0182 

Тернопільська 0,0224 0,0008 0,0052 0,0029 0,0285 

Харківська 0,0216 0,0470 0,0299 0,0229 0,0272 

Херсонська 0,0000 0,0114 0,0077 0,0071 0,0022 

Хмельницька 0,0004 0,0004 0,0000 0,0000 0,0006 

Черкаська 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0002 

Чернівецька 0,0022 0,0129 0,0021 0,0042 0,0009 

Чернігівська 0,0004 0,0008 0,0028 0,0012 0,0004 

м. Київ 0,0000 0,0247 0,0230 0,0208 0,0470 

Частка витрат на устаткування у загальному обсязі валових витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 1,53 1,32 1,61 1,66 2,17 
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Вінницька 0,16 1,15 0,15 0,01 0,25 

Волинська 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 

Дніпропетровська 0,83 0,52 0,97 1,50 1,49 

Донецька 0,55 0,37 0,24 0,03 0,36 

Житомирська 0,55 0,06 0,48 2,14 2,41 

Закарпатська 0,39 0,20 0,31 0,00 3,08 

Запорізька 6,00 2,91 5,23 2,80 5,57 

Івано-Франківська 0,43 0,55 3,27 1,51 0,03 

Київська 0,22 0,60 1,13 0,10 0,61 

Кіровоградська 2,47 1,90 2,34 0,23 1,36 

Луганська 1,70 1,50 2,69 0,13 0,26 

Львівська 2,18 0,35 0,80 0,42 0,46 

Миколаївська 0,63 0,84 0,24 0,38 0,71 

Одеська 0,88 2,31 1,09 0,65 0,68 

Полтавська 1,46 1,53 1,90 0,77 0,46 

Рівненська 0,94 4,28 0,00 0,00 0,05 

Сумська 0,06 0,54 1,22 0,16 2,00 

Тернопільська 0,48 0,08 0,00 0,00 0,00 

Харківська 0,86 1,39 1,41 0,75 2,67 

Херсонська 0,66 0,50 0,26 0,01 0,22 

Хмельницька 0,00 0,06 0,05 0,07 0,28 

Черкаська 1,57 0,15 0,12 0,16 0,46 

Чернівецька 0,33 0,02 0,12 0,09 0,60 

Чернігівська 0,77 0,73 0,18 0,16 0,28 

м. Київ 1,87 1,60 2,04 2,44 2,39 

Макс. значення 6,00 4,28 5,23 2,80 5,57 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,2546 0,3091 0,3081 0,5929 0,3895 

Вінницька 0,0266 0,2697 0,0280 0,0052 0,0456 

Волинська 0,0206 0,0056 0,0000 0,0000 0,0000 

Дніпропетровська 0,1376 0,1205 0,1856 0,5351 0,2675 

Донецька 0,0910 0,0857 0,0457 0,0100 0,0648 

Житомирська 0,0916 0,0135 0,0916 0,7628 0,4333 

Закарпатська 0,0651 0,0460 0,0588 0,0000 0,5529 

Запорізька 1,0000 0,6816 1,0000 1,0000 1,0000 

Івано-Франківська 0,0725 0,1277 0,6255 0,5402 0,0050 

Київська 0,0364 0,1398 0,2158 0,0343 0,1096 

Кіровоградська 0,4111 0,4439 0,4469 0,0808 0,2447 

Луганська 0,2828 0,3502 0,5141 0,0475 0,0460 

Львівська 0,3640 0,0820 0,1524 0,1495 0,0827 

Миколаївська 0,1044 0,1958 0,0464 0,1367 0,1271 
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Одеська 0,1461 0,5408 0,2082 0,2311 0,1220 

Полтавська 0,2431 0,3572 0,3636 0,2764 0,0822 

Рівненська 0,1571 1,0000 0,0000 0,0000 0,0088 

Сумська 0,0107 0,1264 0,2338 0,0563 0,3592 

Тернопільська 0,0797 0,0196 0,0000 0,0000 0,0000 

Харківська 0,1429 0,3247 0,2701 0,2676 0,4789 

Херсонська 0,1104 0,1173 0,0490 0,0051 0,0395 

Хмельницька 0,0000 0,0148 0,0088 0,0239 0,0509 

Черкаська 0,2617 0,0355 0,0227 0,0565 0,0821 

Чернівецька 0,0556 0,0049 0,0231 0,0313 0,1070 

Чернігівська 0,1278 0,1717 0,0353 0,0588 0,0495 

м. Київ 0,3113 0,3744 0,3907 0,8692 0,4284 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0247 0,0300 0,0299 0,0575 0,0378 

Вінницька 0,0026 0,0262 0,0027 0,0005 0,0044 

Волинська 0,0020 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 

Дніпропетровська 0,0133 0,0117 0,0180 0,0519 0,0259 

Донецька 0,0088 0,0083 0,0044 0,0010 0,0063 

Житомирська 0,0089 0,0013 0,0089 0,0740 0,0420 

Закарпатська 0,0063 0,0045 0,0057 0,0000 0,0536 

Запорізька 0,0970 0,0661 0,0970 0,0970 0,0970 

Івано-Франківська 0,0070 0,0124 0,0607 0,0524 0,0005 

Київська 0,0035 0,0136 0,0209 0,0033 0,0106 

Кіровоградська 0,0399 0,0431 0,0433 0,0078 0,0237 

Луганська 0,0274 0,0340 0,0499 0,0046 0,0045 

Львівська 0,0353 0,0080 0,0148 0,0145 0,0080 

Миколаївська 0,0101 0,0190 0,0045 0,0133 0,0123 

Одеська 0,0142 0,0525 0,0202 0,0224 0,0118 

Полтавська 0,0236 0,0346 0,0353 0,0268 0,0080 

Рівненська 0,0152 0,0970 0,0000 0,0000 0,0009 

Сумська 0,0010 0,0123 0,0227 0,0055 0,0348 

Тернопільська 0,0077 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 

Харківська 0,0139 0,0315 0,0262 0,0260 0,0465 

Херсонська 0,0107 0,0114 0,0048 0,0005 0,0038 

Хмельницька 0,0000 0,0014 0,0009 0,0023 0,0049 

Черкаська 0,0254 0,0034 0,0022 0,0055 0,0080 

Чернівецька 0,0054 0,0005 0,0022 0,0030 0,0104 

Чернігівська 0,0124 0,0167 0,0034 0,0057 0,0048 

м. Київ 0,0302 0,0363 0,0379 0,0843 0,0416 
Розрахунок рівня техніко-технологічного потенціалу регіонів України  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 
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Україна 0,13175 0,09044 0,09396 0,12009 0,1168 

Вінницька 0,0053 0,0104 0,0087 0,0069 0,0113 

Волинська 0,0026 0,0034 0,0302 0,0286 0,0325 

Дніпропетровська 0,0111 0,0163 0,0156 0,0243 0,0249 

Донецька 0,0139 0,0133 0,0129 0,0037 0,0144 

Житомирська 0,0119 0,0067 0,0152 0,0227 0,0149 

Закарпатська 0,0045 0,0048 0,0051 0,0122 0,0094 

Запорізька 0,0193 0,0160 0,0292 0,0369 0,0317 

Івано-Франківська 0,0123 0,0118 0,0169 0,0201 0,0070 

Київська 0,0045 0,0062 0,0104 0,0091 0,0111 

Кіровоградська 0,0057 0,0147 0,0106 0,0059 0,0068 

Луганська 0,0109 0,0149 0,0196 0,0144 0,0084 

Львівська 0,0117 0,0098 0,0155 0,0148 0,0181 

Миколаївська 0,0053 0,0071 0,0048 0,0201 0,0063 

Одеська 0,0073 0,0215 0,0489 0,0094 0,0107 

Полтавська 0,0065 0,0102 0,0139 0,0125 0,0080 

Рівненська 0,0070 0,0167 0,0384 0,0216 0,0040 

Сумська 0,0129 0,0183 0,0297 0,0189 0,0370 

Тернопільська 0,0187 0,0039 0,0356 0,0382 0,0420 

Харківська 0,0329 0,0487 0,0406 0,0356 0,0451 

Херсонська 0,0375 0,0094 0,0147 0,0093 0,0082 

Хмельницька 0,0106 0,0025 0,0224 0,0242 0,0048 

Черкаська 0,0456 0,0035 0,0258 0,0329 0,0045 

Чернівецька 0,0051 0,0043 0,0043 0,0058 0,0046 

Чернігівська 0,0046 0,0060 0,0063 0,0058 0,0034 

м. Київ 0,0737 0,0248 0,0291 0,0468 0,0425 
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Додаток З 

Розрахунок показників організаційного потенціалу регіонів України 
 

Частака промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю у загальній 
кількості промислових підприємств, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 16,22 17,42 16,83 16,07 17,29 

Вінницька 15,77 17,99 19,43 14,24 14,71 

Волинська 11,56 12,95 10,45 10,83 11,54 

Дніпропетровська 8,74 10,66 11,91 13,41 13,02 

Донецька 10,57 11,77 10,51 14,56 11,72 

Житомирська 14,37 16,51 17,54 12,53 15,47 

Закарпатська 9,36 8,53 6,91 5,99 10,14 

Запорізька 27,55 29,79 28,82 22,88 20,94 

Івано-Франківська 21,72 20,51 21,38 22,81 21,60 

Київська 9,73 9,02 13,49 11,58 13,33 

Кіровоградська 15,53 17,36 18,33 17,31 24,75 

Луганська 13,47 13,01 11,17 12,21 11,25 

Львівська 13,21 13,43 16,57 16,37 19,34 

Миколаївська 22,77 29,77 24,92 19,88 31,18 

Одеська 20,63 22,31 17,65 16,79 19,35 

Полтавська 8,24 8,29 8,11 8,01 16,22 

Рівненська 12,06 14,57 14,94 14,85 10,57 

Сумська 17,32 18,64 14,04 17,62 19,83 

Тернопільська 22,07 22,32 17,06 14,94 17,39 

Харківська 18,36 22,13 23,18 22,37 28,61 

Херсонська 26,48 26,11 23,65 24,22 20,65 

Хмельницька 22,32 22,48 18,24 11,01 12,33 

Черкаська 17,31 16,13 14,97 10,63 17,24 

Чернівецька 18,57 18,41 16,48 15,60 16,98 

Чернігівська 17,80 20,38 20,74 13,06 13,27 

м. Київ 25,67 26,05 25,63 21,71 17,30 

Макс. значення 27,55 29,79 28,82 24,22 31,18 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,5888 0,5849 0,5840 0,6638 0,5543 

Вінницька 0,5724 0,6037 0,6743 0,5881 0,4716 

Волинська 0,4194 0,4345 0,3627 0,4473 0,3700 

Дніпропетровська 0,3171 0,3577 0,4134 0,5537 0,4174 

Донецька 0,3837 0,3951 0,3645 0,6014 0,3757 

Житомирська 0,5216 0,5543 0,6085 0,5176 0,4961 

Закарпатська 0,3398 0,2863 0,2398 0,2475 0,3253 

Запорізька 1,0000 1,0000 1,0000 0,9449 0,6715 

Івано-Франківська 0,7883 0,6883 0,7417 0,9420 0,6927 
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Київська 0,3530 0,3026 0,4681 0,4782 0,4276 

Кіровоградська 0,5636 0,5826 0,6359 0,7150 0,7938 

Луганська 0,4887 0,4366 0,3876 0,5044 0,3608 

Львівська 0,4794 0,4508 0,5750 0,6760 0,6201 

Миколаївська 0,8265 0,9991 0,8647 0,8210 1,0000 

Одеська 0,7486 0,7489 0,6123 0,6934 0,6207 

Полтавська 0,2992 0,2781 0,2813 0,3308 0,5200 

Рівненська 0,4378 0,4892 0,5184 0,6133 0,3389 

Сумська 0,6285 0,6255 0,4870 0,7278 0,6359 

Тернопільська 0,8008 0,7492 0,5920 0,6169 0,5577 

Харківська 0,6665 0,7429 0,8044 0,9236 0,9174 

Херсонська 0,9612 0,8763 0,8204 1,0000 0,6623 

Хмельницька 0,8099 0,7545 0,6328 0,4549 0,3954 

Черкаська 0,6281 0,5414 0,5193 0,4391 0,5529 

Чернівецька 0,6740 0,6179 0,5719 0,6441 0,5446 

Чернігівська 0,6459 0,6840 0,7195 0,5394 0,4257 

м. Київ 0,9315 0,8744 0,8893 0,8964 0,5549 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0389 0,0386 0,0385 0,0438 0,0366 

Вінницька 0,0378 0,0398 0,0445 0,0388 0,0311 

Волинська 0,0277 0,0287 0,0239 0,0295 0,0244 

Дніпропетровська 0,0209 0,0236 0,0273 0,0365 0,0276 

Донецька 0,0253 0,0261 0,0241 0,0397 0,0248 

Житомирська 0,0344 0,0366 0,0402 0,0342 0,0327 

Закарпатська 0,0224 0,0189 0,0158 0,0163 0,0215 

Запорізька 0,0660 0,0660 0,0660 0,0624 0,0443 

Івано-Франківська 0,0520 0,0454 0,0489 0,0622 0,0457 

Київська 0,0233 0,0200 0,0309 0,0316 0,0282 

Кіровоградська 0,0372 0,0385 0,0420 0,0472 0,0524 

Луганська 0,0323 0,0288 0,0256 0,0333 0,0238 

Львівська 0,0316 0,0298 0,0379 0,0446 0,0409 

Миколаївська 0,0545 0,0659 0,0571 0,0542 0,0660 

Одеська 0,0494 0,0494 0,0404 0,0458 0,0410 

Полтавська 0,0197 0,0184 0,0186 0,0218 0,0343 

Рівненська 0,0289 0,0323 0,0342 0,0405 0,0224 

Сумська 0,0415 0,0413 0,0321 0,0480 0,0420 

Тернопільська 0,0529 0,0494 0,0391 0,0407 0,0368 

Харківська 0,0440 0,0490 0,0531 0,0610 0,0605 

Херсонська 0,0634 0,0578 0,0541 0,0660 0,0437 

Хмельницька 0,0535 0,0498 0,0418 0,0300 0,0261 

Черкаська 0,0415 0,0357 0,0343 0,0290 0,0365 

Чернівецька 0,0445 0,0408 0,0377 0,0425 0,0359 

Чернігівська 0,0426 0,0451 0,0475 0,0356 0,0281 
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м. Київ 0,0615 0,0577 0,0587 0,0592 0,0366 

 Частка підприємств, що впроваджували інновації у загальній кількості промислових 
підприємств, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 12,821 13,589 12,877 12,068 15,167 

Вінницька 11,409 13,669 15,194 11,765 12,941 

Волинська 11,111 12,054 10,000 9,025 10,577 

Дніпропетровська 7,074 7,650 7,801 7,995 8,884 

Донецька 9,453 10,867 10,260 9,061 7,113 

Житомирська 13,772 15,596 17,231 8,616 14,917 

Закарпатська 8,511 6,635 5,530 4,494 7,971 

Запорізька 18,290 17,876 18,045 15,890 19,231 

Івано-Франківська 17,421 17,051 16,953 15,899 18,400 

Київська 7,400 7,992 9,722 8,772 13,030 

Кіровоградська 12,500 12,830 13,147 11,661 21,782 

Луганська 12,475 11,382 9,890 7,634 8,750 

Львівська 9,775 10,771 12,000 12,563 18,429 

Миколаївська 9,653 13,838 11,692 10,089 23,656 

Одеська 12,794 13,978 11,253 9,774 17,204 

Полтавська 7,447 7,429 6,880 6,796 14,595 

Рівненська 10,506 14,170 13,410 14,521 9,756 

Сумська 16,017 16,818 13,158 12,261 18,966 

Тернопільська 17,840 17,411 11,848 9,544 17,391 

Харківська 17,484 20,817 21,401 20,960 23,716 

Херсонська 11,872 12,315 13,300 10,762 20,652 

Хмельницька 20,904 22,190 17,925 9,855 12,329 

Черкаська 16,987 15,484 14,650 10,057 17,241 

Чернівецька 11,429 9,453 8,242 9,174 16,981 

Чернігівська 10,593 13,744 11,982 7,755 12,389 

м. Київ 22,998 21,643 4,693 20,672 15,694 

Макс. значення 23,00 22,19 21,40 20,96 23,72 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,5575 0,6124 0,6017 0,5758 0,6395 

Вінницька 0,4961 0,6160 0,7100 0,5613 0,5457 

Волинська 0,4831 0,5432 0,4673 0,4306 0,4460 

Дніпропетровська 0,3076 0,3448 0,3645 0,3814 0,3746 

Донецька 0,4110 0,4897 0,4794 0,4323 0,2999 

Житомирська 0,5989 0,7028 0,8051 0,4111 0,6290 

Закарпатська 0,3701 0,2990 0,2584 0,2144 0,3361 

Запорізька 0,7953 0,8056 0,8432 0,7581 0,8109 

Івано-Франківська 0,7575 0,7684 0,7922 0,7585 0,7758 

Київська 0,3217 0,3602 0,4543 0,4185 0,5494 

Кіровоградська 0,5435 0,5782 0,6143 0,5563 0,9184 
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Луганська 0,5425 0,5129 0,4621 0,3642 0,3689 

Львівська 0,4251 0,4854 0,5607 0,5994 0,7771 

Миколаївська 0,4198 0,6236 0,5463 0,4813 0,9975 

Одеська 0,5563 0,6299 0,5258 0,4663 0,7254 

Полтавська 0,3238 0,3348 0,3215 0,3242 0,6154 

Рівненська 0,4568 0,6386 0,6266 0,6928 0,4114 

Сумська 0,6965 0,7579 0,6148 0,5849 0,7997 

Тернопільська 0,7757 0,7846 0,5536 0,4553 0,7333 

Харківська 0,7603 0,9381 1,0000 1,0000 1,0000 

Херсонська 0,5162 0,5550 0,6215 0,5135 0,8708 

Хмельницька 0,9089 1,0000 0,8375 0,4702 0,5198 

Черкаська 0,7386 0,6978 0,6845 0,4798 0,7270 

Чернівецька 0,4969 0,4260 0,3851 0,4377 0,7160 

Чернігівська 0,4606 0,6194 0,5599 0,3700 0,5224 

м. Київ 1,0000 0,9754 0,2193 0,9862 0,6617 
Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0307 0,0337 0,0331 0,0317 0,0352 

Вінницька 0,0273 0,0339 0,0390 0,0309 0,0300 

Волинська 0,0266 0,0299 0,0257 0,0237 0,0245 

Дніпропетровська 0,0169 0,0190 0,0200 0,0210 0,0206 

Донецька 0,0226 0,0269 0,0264 0,0238 0,0165 

Житомирська 0,0329 0,0387 0,0443 0,0226 0,0346 

Закарпатська 0,0204 0,0164 0,0142 0,0118 0,0185 

Запорізька 0,0437 0,0443 0,0464 0,0417 0,0446 

Івано-Франківська 0,0417 0,0423 0,0436 0,0417 0,0427 

Київська 0,0177 0,0198 0,0250 0,0230 0,0302 

Кіровоградська 0,0299 0,0318 0,0338 0,0306 0,0505 

Луганська 0,0298 0,0282 0,0254 0,0200 0,0203 

Львівська 0,0234 0,0267 0,0308 0,0330 0,0427 

Миколаївська 0,0231 0,0343 0,0300 0,0265 0,0549 

Одеська 0,0306 0,0346 0,0289 0,0256 0,0399 

Полтавська 0,0178 0,0184 0,0177 0,0178 0,0338 

Рівненська 0,0251 0,0351 0,0345 0,0381 0,0226 

Сумська 0,0383 0,0417 0,0338 0,0322 0,0440 

Тернопільська 0,0427 0,0432 0,0304 0,0250 0,0403 

Харківська 0,0418 0,0516 0,0550 0,0550 0,0550 

Херсонська 0,0284 0,0305 0,0342 0,0282 0,0479 

Хмельницька 0,0500 0,0550 0,0461 0,0259 0,0286 

Черкаська 0,0406 0,0384 0,0376 0,0264 0,0400 

Чернівецька 0,0273 0,0234 0,0212 0,0241 0,0394 

Чернігівська 0,0253 0,0341 0,0308 0,0203 0,0287 

м. Київ 0,0550 0,0536 0,0121 0,0542 0,0364 
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Частка підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію за межі України у 
загальній кількості промислових підприємств, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 3,65217 3,29071 3,37619 2,94705 4,46822 

Вінницька 3,02013 2,15827 2,82686 2,47678 4,11765 

Волинська 3,55556 1,78571 2,27273 1,80505 1,92308 

Дніпропетровська 1,94175 2,3224 2,83688 2,58303 3,09917 

Донецька 2,61194 2,32859 2,96663 2,26537 2,09205 

Житомирська 2,09581 3,0581 3,07692 2,08877 3,8674 

Закарпатська 5,10638 1,89573 2,76498 2,62172 5,07246 

Запорізька 7,36342 5,44041 5,51378 4,02542 8,11966 

Івано-Франківська 4,75113 3,45622 1,7199 2,99539 2,4 

Київська 2,537 2,04918 2,57937 1,40351 2,72727 

Кіровоградська 3,40909 3,39623 3,18725 3,18021 4,9505 

Луганська 1,9802 1,42276 1,28205 0,76336 1,25 

Львівська 2,64201 2,79255 2,85714 2,41117 5,13595 

Миколаївська 1,73267 2,61097 2,15385 2,07715 3,22581 

Одеська 3,91645 4,03226 3,83632 2,75689 3,76344 

Полтавська 2,12766 2 3,1941 3,39806 6,48649 

Рівненська 2,33463 2,02429 3,44828 2,64026 2,43902 

Сумська 7,35931 7,27273 5,70175 5,36398 9,48276 

Тернопільська 5,16432 3,57143 2,36967 1,65975 3,26087 

Харківська 4,40252 4,87484 4,71338 5,03513 6,84597 

Херсонська 4,10959 3,44828 3,44828 3,58744 8,69565 

Хмельницька 1,9774 2,88184 5,03145 2,31884 3,42466 

Черкаська 6,41026 6,45161 5,09554 3,73563 5,51724 

Чернівецька 3,33333 3,48259 2,1978 2,29358 3,77358 

Чернігівська 5,50847 4,2654 2,76498 3,67347 3,53982 

м. Київ 7,80287 6,01202 6,13718 3,35917 4,42656 

Макс. значення 7,80 7,27 6,14 5,36 9,48 
Розрахунок з урахуванням максимального показника 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Україна 0,4681 0,4525 0,5501 0,5494 0,47119 
Вінницька 0,3871 0,2968 0,4606 0,4617 0,43422 
Волинська 0,4557 0,2455 0,3703 0,3365 0,2028 
Дніпропетровська 0,2489 0,3193 0,4622 0,4815 0,32682 
Донецька 0,3347 0,3202 0,4834 0,4223 0,22062 
Житомирська 0,2686 0,4205 0,5014 0,3894 0,40784 
Закарпатська 0,6544 0,2607 0,4505 0,4888 0,53491 
Запорізька 0,9437 0,7481 0,8984 0,7505 0,85625 
Івано-Франківська 0,6089 0,4752 0,2802 0,5584 0,25309 
Київська 0,3251 0,2818 0,4203 0,2617 0,2876 
Кіровоградська 0,4369 0,4670 0,5193 0,5929 0,52205 
Луганська 0,2538 0,1956 0,2089 0,1423 0,13182 
Львівська 0,3386 0,3840 0,4655 0,4495 0,54161 
Миколаївська 0,2221 0,3590 0,3510 0,3872 0,34018 
Одеська 0,5019 0,5544 0,6251 0,5140 0,39687 
Полтавська 0,2727 0,2750 0,5205 0,6335 0,68403 
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Рівненська 0,2992 0,2783 0,5619 0,4922 0,25721 
Сумська 0,9432 1,0000 0,9291 1,0000 1 
Тернопільська 0,6618 0,4911 0,3861 0,3094 0,34387 
Харківська 0,5642 0,6703 0,7680 0,9387 0,72194 
Херсонська 0,5267 0,4741 0,5619 0,6688 0,917 
Хмельницька 0,2534 0,3963 0,8198 0,4323 0,36115 
Черкаська 0,8215 0,8871 0,8303 0,6964 0,58182 
Чернівецька 0,4272 0,4789 0,3581 0,4276 0,39794 
Чернігівська 0,7060 0,5865 0,4505 0,6848 0,37329 
м. Київ 1,0000 0,8267 1,0000 0,6262 0,4668 

Розрахунок з урахуванням коефіцієнта вагомості 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,0243 0,0235 0,0286 0,0286 0,0245 

Вінницька 0,0201 0,0154 0,0240 0,0240 0,0226 

Волинська 0,0237 0,0128 0,0193 0,0175 0,0105 

Дніпропетровська 0,0129 0,0166 0,0240 0,0250 0,0170 

Донецька 0,0174 0,0166 0,0251 0,0220 0,0115 

Житомирська 0,0140 0,0219 0,0261 0,0202 0,0212 

Закарпатська 0,0340 0,0136 0,0234 0,0254 0,0278 

Запорізька 0,0491 0,0389 0,0467 0,0390 0,0445 

Івано-Франківська 0,0317 0,0247 0,0146 0,0290 0,0132 

Київська 0,0169 0,0147 0,0219 0,0136 0,0150 

Кіровоградська 0,0227 0,0243 0,0270 0,0308 0,0271 

Луганська 0,0132 0,0102 0,0109 0,0074 0,0069 

Львівська 0,0176 0,0200 0,0242 0,0234 0,0282 

Миколаївська 0,0115 0,0187 0,0182 0,0201 0,0177 

Одеська 0,0261 0,0288 0,0325 0,0267 0,0206 

Полтавська 0,0142 0,0143 0,0271 0,0329 0,0356 

Рівненська 0,0156 0,0145 0,0292 0,0256 0,0134 

Сумська 0,0490 0,0520 0,0483 0,0520 0,0520 

Тернопільська 0,0344 0,0255 0,0201 0,0161 0,0179 

Харківська 0,0293 0,0349 0,0399 0,0488 0,0375 

Херсонська 0,0274 0,0247 0,0292 0,0348 0,0477 

Хмельницька 0,0132 0,0206 0,0426 0,0225 0,0188 

Черкаська 0,0427 0,0461 0,0432 0,0362 0,0303 

Чернівецька 0,0222 0,0249 0,0186 0,0222 0,0207 

Чернігівська 0,0367 0,0305 0,0234 0,0356 0,0194 

м. Київ 0,0520 0,0430 0,0520 0,0326 0,0243 
Розрахунок організаційного потенціалу 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 0,03072 0,03127 0,03317 0,03410 0,0316 

Вінницька 0,02748 0,02752 0,03466 0,03064 0,0276 

Волинська 0,02593 0,02220 0,02280 0,02304 0,0185 

Дніпропетровська 0,01661 0,01952 0,02360 0,02678 0,0213 

Донецька 0,02152 0,02270 0,02517 0,02747 0,0167 

Житомирська 0,02511 0,03139 0,03592 0,02501 0,0289 

Закарпатська 0,02495 0,01615 0,01740 0,01698 0,0223 
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Запорізька 0,05213 0,04845 0,05229 0,04664 0,0445 

Івано-Франківська 0,04094 0,03620 0,03144 0,04223 0,0295 

Київська 0,01910 0,01796 0,02565 0,02146 0,0234 

Кіровоградська 0,02934 0,03097 0,03371 0,03544 0,0416 

Луганська 0,02333 0,02022 0,01919 0,01702 0,0149 

Львівська 0,02353 0,02512 0,03048 0,03252 0,0367 

Миколаївська 0,02441 0,03482 0,03151 0,03068 0,0400 

Одеська 0,03404 0,03669 0,03362 0,03154 0,0323 

Полтавська 0,01708 0,01691 0,02071 0,02341 0,0346 

Рівненська 0,02244 0,02541 0,03254 0,03405 0,0189 

Сумська 0,04271 0,04473 0,03745 0,04315 0,0458 

Тернопільська 0,04266 0,03791 0,02880 0,02541 0,0298 

Харківська 0,03779 0,04451 0,04886 0,05470 0,0500 

Херсонська 0,03667 0,03518 0,03781 0,04017 0,0464 

Хмельницька 0,03278 0,03836 0,04345 0,02594 0,0241 

Черкаська 0,04159 0,03984 0,03819 0,03026 0,0353 

Чернівецька 0,03000 0,02876 0,02460 0,02834 0,0308 

Чернігівська 0,03410 0,03606 0,03248 0,02955 0,0250 

м. Київ 0,05602 0,05106 0,03327 0,04710 0,0319 
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Додаток З 

Результати кореляційно-регресійного аналізу, проведеного за допомогою 

 програмного продукту Microsoft Office Exel 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

        

         Регрессионная статистика 

       Множественный R 0,991014201 

       R-квадрат 0,982109146 

       Нормированный R-

квадрат 0,977636433 

       Стандартная ошибка 0,845073739 

       Наблюдения 26 

       Дисперсионный анализ 

        

  df SS MS F 

Значимость 

F 

   Регрессия 5 784,0574672 156,8114934 219,5779 9,29936E-17 

   Остаток 20 14,2829925 0,714149625 

     Итого 25 798,3404597       

   

         

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение 1,282820438 8,417113948 0,15240621 0,880394 

-

16,27497154 18,84061 -16,275 18,84061242 

Переменная X 1 0,18628561 0,054816881 3,398325606 0,002852 0,0719396 0,300632 0,07194 0,300631619 

Переменная X 2 0,163965205 0,05021414 3,265319396 0,003872 0,059220345 0,26871 0,05922 0,268710064 

Переменная X 3 0,183208026 0,007369262 24,8611101 1,64E-16 0,167836015 0,19858 0,167836 0,198580036 

Переменная X 4 0,220279022 0,026280327 8,381898014 5,63E-08 0,16545922 0,275099 0,165459 0,275098823 

Переменная X 5 0,229619041 0,022418428 10,24242378 2,11E-09 0,182855019 0,276383 0,182855 0,276383062 

 


