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Постановка проблеми. Забезпечення інноваційно-
го розвитку окремих регіонів в умовах інтеграційного 
вибору держави потребує комплексного дослідження 
умов і результатів інтелектуально-інноваційної сис-
теми регіонів як невід’ємної складової становлення 
економіки знань. За роки незалежності України од-
ним із прорахунків на шляху переходу до інновацій-
ного розвитку економіки була недостатня узгодже-
ність зусиль державної та регіональної інноваційної 
політики, врахування готовності й можливості регіо-
нальних господарських комплексів щодо сприйняття 
інноваційних змін. Відсутність правового оформлен-
ня національної інноваційної системи в Україні зму-
сила регіони самостійно визначати шляхи і засоби 
виживання в умовах трансформації соціально-еконо-
мічної й політичної системи суспільства. 

В умовах інтеграційного вибору держави станов-
лення економіки знань нерозривно пов’язано з фор-
муванням, генерацією, освоєнням знань і дифузією 
інновацій, у зв’язку з цим розвиток інтелектуально-
інноваційної системи регіонів набуває актуальності, 
що вимагає активної участі регіонів у здійсненні ін-
новаційних процесів. 

Аналіз основних досліджень. Науковою базою до-
слідження процесів розвитку інтелектуально-іннова-
ційної системи регіонів є праці відомих вітчизняних 
та зарубіжних учених у кількох напрямах. Значний 

внесок у розвиток концепції інноваційних зрушень і 
регіонального розвитку у ХХ ст. здійснили зарубіжні 
вчені Г. Беккер, Л. Едвінссон, М. Кастельс, М. Кон-
дратьєв, Б. Лундвалл, Ф. Махлуп, Г. Менш, Р. Нель-
сон, Б. Санто, Дж. Стігліц, К. Фрімен, Й. Шумпе-
тер. Вагомі здобутки в дослідженні багатогранних 
проблем розвитку продуктивних сил та інноваційних 
процесів у регіональній економіці представлено в на-
укових працях О. Алимова, П. Бубенка, В. Василен-
ка, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Мельника, В. Се-
миноженка, Л. Федулової, А. Чухно та ін.

Разом з тим регіональні аспекти розвитку інте-
лектуально-інноваційної системи регіонів ґрунтовно 
не розглянуто, тоді як інноваційний регіональний 
розвиток здатен створити умови для поєднання вну-
трішніх і зовнішніх резервів соціально-економічного 
зростання регіонів. 

Формування цілей статті. Метою статті є на осно-
ві критичного аналізу й узагальнення визначень еко-
номічних понять «національна інноваційна система» 
та «регіональна інноваційна система» удосконалити 
понятійно-категоріальний апарат теорії інноваційно-
го розвитку за рахунок оновлення наукового тлума-
чення сутності й економічного змісту поняття «інте-
лектуально-інноваційна система регіонів». 

Викладення основного матеріалу. Перед тим, як 
перейти до розгляду інтелектуально-інноваційної 
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системи регіонів (далі – ІІСР), необхідно, на наш по-
гляд, розглянути концепцію національної та регіо-
нальної інноваційних систем.

Концепція національної інноваційної системи 
(далі – НІС) знайшла поширення і практичне вті-
лення у більшості країн Європейського Союзу, США, 
Японії тощо. Відсутність єдиного визначення цього 
поняття можна пояснити тим, що в різних країнах 
стратегія НІС формується й розвивається під впливом 
державної макроекономічної політики, з урахуван-
ням нормативно-правового забезпечення, непрямого 
державного регулювання процесів розвитку, рівня 
науково-технічного і промислового потенціалів, роз-
витку товарних ринків і ринків праці, історичних, 
національних та культурних особливостей. Разом з 
тим засоби її реалізації мають багато спільного: нор-
мативно-законодавча база, концепції, цільові програ-
ми, проекти тощо. 

Поняття «національна інноваційна система» в на-
укову практику увів у кінці 80-х років ХХ ст. англій-
ський професор К. Фрімен стосовно характеристики 
технологічної політики Японії, де національна інно-
ваційна система забезпечила країні сталий економіч-
ний розвиток упродовж тривалого періоду. Основою 
досліджень ученого став інституційний аспект інно-
ваційної діяльності. Було доведено, що результатив-
ність інноваційного розвитку економіки залежить не 
тільки від ефективної діяльності окремо взятих еко-
номічних суб’єктів (підприємств, наукових організа-
цій, університетів тощо), а й від взаємодії між ними 
як елементів комплексної системи створення і вико-
ристання знань, а також з суспільними інститутами. 

Істотним ґрунтовним дослідженням проблем на-
ціональної інноваційної системи стала опублікова-
на у 1992 р. книга «Національна система іннова-
цій» під редакцією шведського професора економіки  
Б.-А. Лундвалла, де було розкрито сутність іннова-
ційного процесу та його динаміку, після чого в різ-
них країнах з’явилися публікації, де почали вжива-
ти поняття «національна інноваційна система» [17]. 
Практично одночасно основні методологічні принци-
пи національної інноваційної системи сформулював 
також професор Колумбійського університету США 
Р. Нельсон та економісти інших країн світу [18].

Основними положеннями НІС, запропонованими 
зарубіжними дослідниками, були такі: 

- визначальна роль знання в економічному роз-
витку; 

- головним чинником економічної динаміки вва-
жалася конкуренція між підприємствами на основі 
інновацій; 

- на структуру і складові НІС безпосередньо впли-
вав інституціональний контекст. 

Інтеграція перелічених передумов у мажах єди-
ної системи зумовлювала запуск механізму само-
розвитку економіки, в рамках якого постійно за-
роджуються й реалізуються проекти успішних 
економічних конкурентоспроможних інновацій. З 
часом розуміння інноваційних систем почало вихо-
дити за межі економіки, цю категорію почали вико-
ристовувати в різнопланових дослідженнях іннова-
ційних процесів інших аспектів соціальної системи: 
політики, освіти тощо. 

Пізніше за концепцією НІС виникла концепція 
регіональних інноваційних систем як окремий на-
прям теорії інноваційних систем, яка об’єднує регіо-
нальні аспекти інноваційного процесу та системний 
характер інноваційної діяльності. 

На сьогоднішні є три підходи щодо визначення 
сутності РІС, а саме: 

1) «згори – донизу», 
2) «знизу – догори», 
3) інтегральний [8, с. 150]. 
Прихильники першого підходу «згори – донизу», 

такі як Дж. Хауельс [15], Б. Карлссон, Р. Станкевич 
[13], зазначають, що на принципах НІС формуються 
принципи РІС, яка повторює складові і властивості 
НІС та є її первинною ланкою. 

Прихильники другого підходу «знизу – догори» 
(думку яких ми поділяємо) Х. Брачик, П. Кук [14], 
вважають, що рівень інноваційного розвитку регіо-
ну залежить від можливостей останнього генерува-
ти знання, упроваджувати й поширювати інновації 
тощо. 

Учені Дж. Ламбой і Р. Бошма [16] вважають, 
що РІС залежить від: територіальної інституційної 
структури, технологічного розвитку, розвитку під-
приємництва та інноваційної діяльності. 

Отже, вони об’єднали перших два підходи в інте-
гральний підхід до визначення сутності РІС. Визна-
чення поняття «регіональна інноваційна система» 
подано в табл. 1.

Недоліком наявних підходів до визначення регі-
ональної інноваційної системи, на наш погляд, є не-
враховування інтелектуальної складової, яка є клю-
човим елементом кожної її підсистеми.

Отже, як було доведено, одним із головних фак-
торів забезпечення розвитку інтелектуально-іннова-
ційної системи регіонів в умовах інтеграційного ви-
бору держави має стати інтелектуальний капітал, 
який є безпосереднім генератором нових знань, що 
надалі стануть основою для розвитку регіонів, який 
надасть можливість створювати, накопичувати й 
передавати знання. Це можна здійснити шляхом 
визначення найбільш оптимальної форми інтегра-
ції між підсистемами інтелектуально-інноваційної 
системи регіонів залежно від особливостей розвитку 
того чи іншого регіону. 

Звідси, на наш погляд, інтелектуально-інновацій-
на система регіонів – сукупність взаємопов’язаних, 
локалізованих на певній території підсистем (фор-
мування, генерації, освоєння знань і дифузії іннова-
цій), органів регіонального управління та інститутів, 
які зумовлюють активізацію інноваційного процесу. 

Головною метою розвитку інтелектуально-інно-
ваційної системи регіонів в умовах інтеграційного 
вибору держави є створення умов і механізмів за-
безпечення формування, генерації, освоєння знань 
і дифузії інновацій задля розвитку регіонів і ста-
новлення економіки знань. Особливістю економіки 
знань є здатність бути спроможною не тільки щодо 
розповсюдження знань, а й створення сприятливих 
умов для продукування інноваційної конкуренто-
спроможної продукції і управління її виробництвом. 

Знання розглядаються як основна вхідна інфор-
мація, що отримує інтелектуально-інноваційна сис-
тема регіонів з навколишнього середовища і яка 
всередині системи трансформується. Це означає, що 
знання та інновації також є основним результатом 
на виході системи. Знання та інновації можуть мати 
форму нових наукових законів, нових ідей, концеп-
цій і практик, патентів, нових навиків або компе-
тенцій, технологічних чи організаційних досягнень, 
товарів, послуг тощо.

Визначено, що динамічність сучасних процесів 
регіонального розвитку потребують максимального 
залучення інтелектуального капіталу й узгодженої 
координації дій усіх учасників інноваційного проце-
су й суспільних відносин, засобом забезпечення цьо-
го має стати розвиток ІІСР, що забезпечить сталий 
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розвиток регіонів в умовах інтеграційного вибору 
держави та становлення економіки знань. 

Інтегруюча роль в ІІСР належить державі й регі-
ональним органам влади, які встановлюють правила 
функціонування системи, надають необхідну ресурс-
ну підтримку, забезпечують єдність інституційних 
засад, інформаційного простору і правового середо-
вища. На наш погляд, необхідно акцентувати увагу 
на системному характері поняття інтелектуально-ін-
новаційної системи регіонів, коли інноваційний про-
цес розглядається не як ланцюг однобічно спрямо-
ваних причиново-наслідкових зв’язків на шляху від 
НДДКР до інновацій, а як процес взаємодії і зво-
ротних зв’язків між усім комплексом економічних, 
соціальних, політичних, організаційних та інших 
факторів, котрі зумовлюють створення інновацій. 
Це означає, що інноваційний процес є результатом 
складних взаємозв’язків між суб’єктами інтелекту-
ально-інноваційної системи регіонів. 

Висновки. Обґрунтовано, що ІІСР не слід ототож-
нювати з національною інноваційною системою, хоч 
вона є стрижневою основою, завдяки якій здійсню-
ється перетворюючий вплив на всю економіку країни 
через оптимізацію дії її підсистем. Ступінь обґрун-
тованості ІІСР є одним із визначальних положень, 
що зумовлюють регіональний розвиток загалом, а 
результативність її функціонування – один із най-
важливіших параметрів соціально-економічної ефек-
тивності. При цьому визнано, що при декомпозиції 
завдань ІІСР її необхідно розуміти як відкриту сис-
тему, пов’язану з іншими системами й підсистемами. 

Набув подальшого розвитку понятійно-категорі-
альний апарат теорії розвитку продуктивних сил і 
регіональної економіки за рахунок авторського трак-
тування поняття: інтелектуально-інноваційна систе-
ма як сукупність взаємопов’язаних, локалізованих 
на певній території підсистем (формування, генера-
ції, освоєння знань і дифузії інновацій), органів регі-

Таблиця 1
Підходи до визначення «регіональної інноваційної системи»

Джерело Визначення поняття «регіональної інноваційної системи» Ознака РІС

І. Бережна, 
Е. Міхуринська, 
Е. Смірнова [1, с. 72]

Відкрита, динамічна, імовірнісна система, яка являє собою сукупність 
елементів регіональної суспільної системи, що визначають правові, еко-
номічні, соціальні й організаційні умови інноваційного процесу, резуль-
татом взаємодії яких є створення і реалізація інновацій

Інноваційний 
процес 

І. Брикова [3, с. 323] Сукупність органів влади, державних компаній, громадських організа-
цій, приватних фірм та центрів створення нових знань і їх подальшої 
дифузії (таких як агенції інноваційного розвитку, дослідницькі інсти-
тути, університети, експериментальні лабораторії), поєднані між собою 
неформальними партнерськими взаєминами, що сприяють інтенсифікації 
інноваційної діяльності та, як наслідок, підвищенню рівня конкуренто-
спроможності регіону

Інноваційна 
діяльність 

В. Демченко [5, с. 60] Комплекс взаємодіючих між собою установ та організацій різних форм 
власності, які розташовані на території регіону та займаються інновацій-
ною діяльністю (від створення й поширення до комерціалізації та вдоско-
налення інновацій), організаційних форм і правових умов їх діяльності, 
що визначається сукупним впливом державної науково-технологічної, 
промислової, інноваційної та регіональної політики, стратегією соціаль-
но-економічного розвитку регіону, а також глобалізаційними чинниками

Інноваційна 
діяльність 

В. Гузир [4, с. 44] Сукупність об’єктів і суб’єктів підприємницької діяльності (наукоємне 
виробництво, інноваційні, венчурні підприємства), які, маючи потужні 
конкурентні стимули, за допомогою активного використання інновацій 
розвивають виробництво 

Інновації 

В. Іванов [6, с. 27] Визначається рівнем розвитку продуктивних сил регіону до суспільно-
економічних відносин, на території якого вона функціонує

Продуктивні сили 
регіону

А. Коваленко [7, с. 37] Науково обґрунтоване і цілеспрямоване створення й упровадження комп-
лексів виробничого обладнання, уніфікованих механізмів і процесів, регі-
оналізацію економічного розвитку, яка характеризується територіальни-
ми особливостями, зумовленою роллю регіону в поділі праці, наявністю 
природних ресурсів і можливостями їх залучення в економічні процеси 
та виявляється за допомогою адаптації механізмів державного регулю-
вання розвитку інноваційної сфери, що передбачає розробку програм 
регіонального розвитку й удосконалення промислового виробництва, по-
шуку нових можливостей оптимізації використання природних ресурсів і 
впровадження нових видів техніки, матеріалів і устаткування

Природні ресурси 

К. Матусяк [2, с. 17] Публічно-приватний форум співпраці сфер бізнесу, місцевої та державної 
адміністрацій, науково-дослідних установ і навчальних закладів, а також 
неурядових організацій з метою активізації місцевих факторів зростання 
й ефективнішого використання наявних ресурсів

Наявні ресурси 

О. Шичков [10, с. 128] Економічна система з розвиненою інфраструктурою, що забезпечує вза-
ємодії новаторів, інвесторів та товаровиробників конкурентоспроможної 
продукції (послуг)

Наявна 
інфраструктура 

Л. Федулова.
М. Пашута [9, с. 37] 

Сукупність економічних агентів і видів діяльності, ресурсне забезпечення 
й інститути, а також необхідні між ними зв’язки для підвищення ефек-
тивності інноваційного процесу в регіоні

Інноваційний 
процес 

Л. Яремко [12, с. 104] Публічно-приватний форум співпраці бізнесу, регіональної адміністра-
ції, органів місцевого самоврядування та держави, у якому беруть участь 
науково-дослідні, освітні установи, структури сприяння інноваційній ді-
яльності та трансферу інновацій, а також недержавні організації, що на-
дають можливість активізувати місцеві чинники збільшення та кращого 
використання наявного економічного потенціалу

Інноваційна 
діяльність 
та трансфер 
технологій 

Джерело: узагальнено та систематизовано автором 
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У статті розкрито зміст ринкового механізму як сукупності ринків, що спеціалізуються на виробництві певних товарів, та 
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The article reveals the content of the market mechanism as a set of markets, specializing in the production of certain goods and 
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government influence. Established areas of regulation of the market mechanism for the further development of the food and the impact 
of agrarian reform on food security.
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онального управління та інститутів, які зумовлюють 
активізацію інноваційного процесу й забезпечують 
безперервно повторювальні процеси створення, на-
рощення та розвитку інтелектуального потенціалу 
регіонів.
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Постановка проблеми. Вирішення проблем про-
довольчої безпеки забезпечується розвитком агро-
промислового комплексу. До цього часу виробництво 

сільськогосподарської продукції перебуває не на на-
лежному рівні забезпеченості. Проте останніми ро-
ками спостерігається позитивна тенденція. З цього 


