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формуються. Україна, в силу свого надзвичайно ви-
гідного транзитного положення та розвинутої тран-
спортно-логістичної інфраструктури, повинна зайня-
ти в цій системі чільне місце, так як це допоможе 
вирішити проблему інтеграції України в європейську 
і світову транспортно-логістичні системи, яка є од-
ним із стратегічних завдань розвитку України як не-
залежної держави. 
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Постановка проблеми. Однією із провідних осо-
бливостей розвитку регіонів в умовах інтеграційного 
вибору держави є здатність ефективно реагувати на 
тенденції розвитку національної інноваційної систе-
ми та світогосподарського комплексу. За роки неза-
лежності України стратегія інноваційного розвитку 
регіонів практично не отримала свого адекватного 
вирішення, оскільки державна регіональна політика 
не мала чіткого оформлення на загальнодержавно-
му рівні, а кожен регіон самостійно визначав засоби 
виживання в умовах трансформації соціально-еконо-
мічної й політичної системи країни. Лише в 2001 р. 

була розроблена і затверджена президентом Украї-
ни «Концепція державної регіональної політики», 
спрямована на подолання територіальної диференці-
ації економічного розвитку. У 2005 р. Верховна Рада 
прийняла закон України «Про стимулювання розви-
тку регіонів», а Кабінет Міністрів України в 2006 р. 
затвердив «Державну стратегію регіонального розви-
тку на період до 2015 року», яка передбачала подо-
лання диспаритету регіонального розвитку та життє-
вого рівня населення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомі 
здобутки в дослідженні проблем розвитку інновацій-
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них процесів у регіональній економіці представлені 
в наукових працях О. Алимова, П. Бубенка, В. Ва-
силенка, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Мельника, 
В. Семиноженка, Л. Федулової, А. Чухно та ін. Про-
те на практиці не сталося позитивних зрушень щодо 
подолання диспаритету економічного й соціального 
розвитку регіонів. Навпаки, відбувалося посилення 
негативних тенденцій, що змушує по-новому погля-
нути на можливості вирішення регіональних про-
блем. Одним із прорахунків державної стратегії ре-
гіонального розвитку була недостатня узгодженість 
зусиль державної та регіональної інноваційної полі-
тики, врахування готовності та можливостей регіо-
нів до завдань інноваційного розвитку, тому аналіз 
існуючих регіональних програм інноваційного роз-
витку є нагальною та актуальною проблемою задля 
вирішення проблем регіонального інноваційного роз-
витку.

Формування цілей статті. Метою статті є на основі 
критичного аналізу існуючих регіональних програм 
інноваційного та соціально-економічного розвитку 
всі регіони поділені на три групи: перша – регіони, в 
яких є спеціальні програми інноваційного розвитку 
або їх проекти, друга – регіони, в яких у програми 
соціально-економічного розвитку включені проблеми 
інноваційного розвитку, третя – регіони, де такі про-
грами відсутні. На основі проведеного дослідження 
визначити вимоги, яким повинні відповідати програ-
ми інноваційного розвитку.

Викладення основного матеріалу. Для інновацій-
ного розвитку регіонів велике значення мають регі-
ональні програми розвитку формування, генерації, 
освоєння знань та дифузії інновацій, що є одним із 
ефективних інструментів регіональної інноваційної 
політики та розвитку інтелектуально-інноваційних 
систем регіонів. Розроблення регіональних програм 
інноваційного розвитку здійснюється відповідно до 
Законів України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про інноваційну діяльність» тощо, та 
згідно з Методичними рекомендаціями щодо поряд-
ку розроблення регіональних цільових програм, мо-
ніторингу та звітності про їх виконання. 

Регіональні програми відповідно затверджують-
ся Верховною Радою АРК, обласними, Київською 
та Севастопольською міськими радами. Здебільшого 
програми містять такі складові частини: 1) загаль-
ні положення (обґрунтування мети, завдань); 2) ви-
значення проблеми, на розв’язання яких направле-
на програма; 3) описово-аналітичну частину (аналіз 
стану та потенціалів економічного інноваційного, 
природного, культурного рівнів регіону); 4) перелік 
необхідних заходів для реалізації програми; 5) меха-
нізм реалізації програми; 6) строки та етапи вико-
нання програми; 7) ресурсне забезпечення програми 

(необхідні обсяги та джерела фінансування); 8) очі-
кувані результати від реалізації програми; 9) органі-
зація управління та моніторинг реалізації програми. 
Але необхідно зазначити, що єдиної структури не іс-
нує і всі програми мають свої особливості.

Проведений аналіз існуючих програм регіональ-
ного розвитку показав, що всі регіони можна поді-
лити на групи (див. табл. 1): 

перша – регіони, в яких є спеціальні програми 
розвитку відносно підсистем інтелектуально-іннова-
ційної системи регіонів формування, генерації, осво-
єння знань та дифузії інновацій або їх проекти; 

друга – регіони, в яких у програми соціально-еко-
номічного розвитку включені проблеми розвитку та 
підтримки формування, генерації, освоєння знань та 
дифузії інновацій;

третя – регіони, де в програмах соціально-еконо-
мічного розвитку відсутні проблеми розвитку форму-
вання, генерації, освоєння знань та дифузії іннова-
цій.

Також необхідно відзначити програми, які діяли 
до недавнього часу, це: 

1) Обласна програма науково-технічного та інно-
ваційного розвитку на 2008-2011 роки, затверджена 
рішенням Черкаської обласної ради від 06.06.2008 р. 
№ 18-3/V [22]; 

2) Програма інноваційно-інвестиційного розви-
тку Чернігівської області на 2007-2010 роки «Чер-
нігівщина інвестиційна – 2010», затверджена рішен-
ням десятої сесії обласної ради п’ятого скликання 
24.05.2007 року та розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 03.05.2007 р. № 17 [24]; 

3) Програма науково-технічного та інноваційного 
розвитку Тернопільської області на 2005-2010 роки, 
затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради 
від 25.01.2005 року № 375 [18]. 

З трьох областей: Черкаської, Чернігівської та 
Тернопільської тільки Чернігівська область продо-
вжує створення регіональних програм інноваційного 
спрямування. Луганська, Львівська та Чернівецька 
області мають проекти програми, але підтвердження 
їх прийняття відповідними органами виконавчої вла-
ди у публічному доступі немає. 

Також необхідно відзначити регіони, в яких при-
йняті та реалізуються спеціальні програми, спрямо-
вані на підтримку тих чи інших аспектів інновацій-
ної діяльності: 

1) Регіональна цільова програма «Створення в 
Одеській області інноваційної інфраструктури на 
2008-2012 роки» [14]; 

2) Київська міська програма розвитку промисло-
вості на інноваційній основі на 2007-2011 роки [9]; 

3) Програма створення транскордонних тран-
спортно-логістичних центрів як структурних ланок 
інноваційних кластерів на території Закарпатської 
області на 2009-2011 роки [6]; 

Таблиця 1
Регіональні програми інноваційного розвитку 

Група регіонів Наявність програм Області України

І група

Програми розвитку підсистем інтелектуально-ін-
новаційної системи регіонів: формування, гене-
рації, освоєння знань та дифузії інновацій 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-
Франківська, Одеська, Полтавська, Рівненька, 
Хмельницька, Чернігівська 

Проекти програм Луганська, Львівська, Чернівецькій 

ІІ група
Програми соціально-економічного розвитку, в 
яких включені проблеми розвитку підсистем ін-
телектуально-інноваційної системи регіонів

АРК, Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Київська, Миколаївська, Харківська, Херсон-
ська, Черкаська

ІІІ група Відсутні програм Вінницька, Тернопільська

Джерело: складено автором на основі аналізу регіональних програм розвитку на основі даних обласних державних адмі-
ністрацій [1-24]
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4) У Житомирській області – «Концепція розви-
тку регіональної інноваційної системи» (проект) [5]; –  
метою концепції є визначення організаційних, фі-
нансових та правових засад створення в Житомир-
ській області єдиної інноваційної системи.

Програми мають різні терміни їх виконання: 
так, програми Донецької [4] та Дніпропетровської 
[3] області розраховані на вісімнадцять та шістнад-
цять років відповідно та діятимуть до 2020 р., на 
шість років, до 2015 р., розрахована програма Івано-
Франківської [7] області, на п’ять років до 2015 р. та 
2016 р. відповідно проекти програм Луганської [10] 
та Чернівецької [23] областей, а програми Полтав-
ської [15] та Рівненської [16] областей на два роки, 
тобто фактично в цей час вже повинна тривати робо-
та по розробці проектів нових програм. 

Дніпропетровська та Запорізька області мають 
дуже схожі програми, перевагою Запорізької програ-
ми [7] є виконаний у ній попередній аналіз інновацій-
ного потенціалу регіону, який відсутній у Дніпропе-
тровський програмі, це пояснюється тим, що області 
відносяться до Дніпровського єдиного регіонального 
центру інноваційного розвитку, який виступав роз-
робником програм. Повний аналіз економічного, на-
уково-технічного та інноваційного потенціалів міс-
тять усі наведені програми (Донецької, Запорізької, 
Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Рівнень-
кої, Хмельницької, Чернігівської областей) та про-
екти програм Луганської, Львівської та Чернівецької 
областей. Окремо слід відмітити наявність SWOT-
аналізу стану економічного потенціалу інноваційного 
та науково-технічного розвитку в програмах Чернігів-
ської, Рівненської, Луганської та Львівської областей, 
що, на наш погляд, є необхідною складовою програми 
та дає уявлення про сильні та слабкі сторони, можли-
вості та загрози для регіону. 

Особливої уваги потребують заходи щодо вико-
нання окремих пунктів програм, які містяться в усіх 
програмах, але ступінь конкретизації та деталізації 
цих заходів дуже різниться. Програми Дніпропетров-
ської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, 
Одеської, Рівненької областей містять конкретні за-
ходи з виконання завдань з термінами виконання та 
обсягами фінансування. Програма Івано-Франків-
ської області містить напрями розвитку та впрова-
дження сучасних технологій на період до 2015 р. за 
пріоритетами. Програми Полтавської, Хмельниць-
кої, Чернігівської областей та проекти Луганської, 
Львівської та Чернівецької не містять конкретних 
заходів, а лише завдання без розбивки за строками 
виконання, обсягами і джерелами фінансування. 

Отже, проведений аналіз програм розвитку під-
систем інтелектуально-інноваційної системи регіо-
нів формування, генерації, освоєння знань та дифу-
зії інновацій показав, що такі програми є тільки в 
дванадцяти областях України (див. табл. 1), у тому 
числі в Луганській, Львівській та Чернівецькій об-
ласті підготовлено проекти програм. Але необхідно 
зауважити, що структура, наповнюваність, ресурс-
не забезпечення цих програм надзвичайно різняться 
між собою, жодна з існуючих сьогодні програм не 
може вважатися еталоном для використання іншими 
регіонами при складанні програм. 

Проведений аналіз другої групи регіонів, в яких 
у програми соціально-економічного розвитку вклю-
чені проблеми науково-інноваційної діяльності, до 
яких відносяться дев’ять областей (див. табл. 1), по-
казав, що не у всіх регіонах України враховуються 
питання науково-технічного та інноваційного розви-
тку. У більшості програм (Автономній Республіки 

Крим, Волинській, Житомирській, Київській, Мико-
лаївській, Харківській, Херсонській областях) цим 
питанням відводиться багато уваги, поставлені кон-
кретні цілі, заходи реалізації та визначені очікувані 
результати. 

У програмах Закарпатської [6] та Черкаської [22] 
областей проблеми науково-інноваційного розвитку 
носять більш декларативний характер, але при цьо-
му необхідно зауважити, що у Черкаській області є 
«Довгострокова програма залучення інвестицій в еко-
номіку Черкаської області в період 2011-2015 років», 
в якій у сфері інвестиційно-інноваційного розвитку 
поставлені більш ґрунтовні завдання, ніж у програмі 
економічного та соціального розвитку, а саме: 

1) сприяння розвитку інноваційних підприємств, 
що забезпечить поширення інноваційного підприєм-
ництва, розгортання в його середовищі економічної 
конкуренції; 

2) формування інноваційної культури суспіль-
ства: підтримка наукових видавництв, наукових та 
науково-популярних видань, розширення освітніх 
програм, підвищення рівня навчального та науково-
го процесу в закладах професійно-технічної та вищої 
освіти; 

3) створення умов для плідної співпраці профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладів з 
промисловими підприємствами, проведення роботи 
щодо покращення ситуації захисту інтелектуальної 
власності; 

4) розгляд стратегічних інноваційних та інвести-
ційних проектів Черкаської області на засіданнях 
ради вітчизняних та іноземних інвесторів при об-
лдержадміністрації. 

До третьої групи відносяться регіони, в яких не 
тільки немає окремих програм науково-технічного та 
інноваційного розвитку регіонів, а також у програ-
мах соціально-економічного розвитку не враховують-
ся інноваційна сфера. До таких регіонів відносять-
ся Вінницька [1] та Тернопільська [18] області. При 
цьому необхідно зауважити, що в Тернопільській об-
ласті нещодавно закінчилась дія програми науково-
технічного та інноваційного розвитку Тернопільської 
області на 2005-2010 роки.

Висновки. Отже, проведений аналіз регіональних 
програм розвитку підсистем інтелектуально-іннова-
ційної системи регіонів показав, що дванадцять регі-
онів мають програми розвитку підсистем інтелекту-
ально-інноваційної системи регіонів, але вони є як в 
економічно розвинених регіонах, таких як Дніпропе-
тровська, Донецька, Запорізька області, так і менш 
економічно розвинених регіонах, таких як Хмель-
ницька, Полтавська, Рівненська, Чернігівська, Чер-
нівецька. Програми розвитку підсистем інтелекту-
ально-інноваційної системи регіонів спрямовані на 
вирішення найважливіших проблем розвитку регіо-
нів за допомогою створення принципово нових техно-
логій, засобів виробництва, матеріалів, іншої науко-
місткої та конкурентоспроможної продукції шляхом 
реалізації середньострокових пріоритетних напрямів 
науково-інноваційної діяльності регіонального рівня. 
У тих регіонах, де немає програм розвитку підсис-
тем формування, генерації, освоєння знань та дифу-
зії інновацій інтелектуально-інноваційної системи 
регіонів, частіше всього ці питання розглядаються в 
програмах соціально-економічного розвитку регіонів 
за винятком Вінницької та Тернопільської областей. 

На сьогоднішній день не існує ідеальної регіо-
нальної програми розвитку підсистем інтелектуаль-
но-інноваційної системи регіонів, усі діючі програми 
містять ряд недоліків, які повинні бути усунуті. При 
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складані регіональних програм, на наш погляд, не-
обхідно дотримуватися наступних вимог, програми 
повинні: 

1) бути розраховані на більш тривалий термін ви-
конання ніж один – два роки (програми Дніпропе-
тровської, Донецької областей); 

2) мати ґрунтовну аналітично-описову частину 
(програми Івано-Франківської, Одеської області); 

3) ґрунтовний аналіз економічного потенціалу ре-
гіону (програма Донецької області) та науково-тех-
нічного та інноваційного потенціалу (програми Іва-
но-Франківської, Полтавської областей); 

4) містити повний перелік заходів із реалізації 
поставлених цілей (програми Дніпропетровської, 
Одеської областей); 

5) мати SWOT-аналіз стану економічного потен-
ціалу інноваційного та науково-технічного розвитку 
(програми Чернігівської, Рівненської, Луганської та 
Львівської областей); 

6) фінансове забезпечення повинно бути розписа-
но по роках, джерелах та заходах програми (програ-
ма Дніпропетровської області); 

7) мати конкретний розширений перелік заходів 
та показників ефективності програми (програми Дні-
пропетровської, Донецької, Запорізької областей). 

Формування програм з врахуванням даних вимог 
дозволить підвищити ефективність їх виконання та 
у свою чергу сприяти розвитку підсистем інтелекту-
ально-інноваційної системи регіонів.
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