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У статті обґрунтовано тезу про те, що до складу інноваційної стратегії слід включати головну стратегічну ціль, стратегічні 
напрями діяльності, формування відповідних умов для реалізації головної стратегічної мети, а також цільових, комплексних, 
адресних та інших програм. Програмно-цільовий підхід повинен бути покладений в основу побудови стратегії регіону та принци-
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вих продуктів, напоїв (основою для бізнес-інкуба-
ції ТОВ «Барва», А.В.К. «Кондитерська фабрика», 
ВАТ «Пивзавод», ТзОВ «Компакт», ТзОВ «Натурп-
родукт»);

– на базі багатогалузевого промислового куща під-
приємств, до складу якого входять такі центри: Бере-
гове, Виноградів, Хуст, Іршава. Вони спеціалізуються 
на виробництві товарів легкої (наприклад, базою для 
бізнес-інкубації є ПрАТ “Вікторія” (м. Берегово), 
ТОВ «Хустська фабрика фетрових головних уборів 
«Хуст-Фільц»«, СП„Хустекс»ЛТД. (м. Хуст), Сан-
дерс-Іршава ГмбХ (м.Іршава), ТОВ ”Сандерс Вино-
градів” (м. Виноградів). Крім того, є можливість 
створення бізнес-інкубаторів в сфері виробництва 
вина (на базі СП «Айсберг» ЛТД, ТОВ «Котнар») та 
виробництві меблів (на базі ПрАТ» Хустський лісо-
комбінат», ПАТ «Хуст-Меблі-Маркет»). 
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Постановка проблеми. Формуючи методичні основи 
створення інноваційної стратегії розвитку регіону, 
слід виділити підсистеми за класифікаційною озна-

кою «спрямованість діяльності» регіональної системи 
стратегічного і поточного управління. Підсистема стра-
тегічного управління складається із середньо- та дов-
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гострокових стратегічних цілей, які орієнтовані на 
розвиток усіх регіональних процесів – суб'єктивних 
(управлінських), об'єктивних територіальних процесів 
як сфер управлінської діяльності, інформаційних про-
цесів незалежно від зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні п'ятнадцять років вийшла велика кількість 
підручників з інноваційного менеджменту для регіо-
нів і організацій. Особливо хочеться виділити роботи 
таких авторів, як Б.В. Буркинський, А.Г. Гран-
берг, С.Б. Колодинський [4], Е.Н. Кропивецький [5], 
Є.В. Лазарєва [6], В.М. Василенко [1], Ю.П. Морозов, 
П.Е. Мінделі, С.М. Яровенко та ін., тому розробку 
проблеми управління інноваційним розвитком регі-
ону на основі теорії управління економічною систе-
мою слід визнати актуальним державним завданням.

Мета статті полягає у постановці і вирішенні 
завдання методичного забезпечення відповідної стра-
тегії інноваційного розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
система поточного та оперативного управління спря-
мована на задоволення поточних потреб і вирішення 
оперативних завдань, викликаних створюваними 
умовами функціонування з боку зовнішньої по відно-
шенню до регіону середовища. Так, до зовнішнього 
середовища можна віднести інші регіони як суб'єкти 
України, об'єднані за економіко-географічною озна-
кою в макрорегіон.

Крім того, до зовнішнього середовища відносяться 
континентальні, міжконтинентальні об'єднання країн, 
які також є глобальними регіонами. Наразі у зв'язку 
з посиленням процесів централізації державної влади, 
з одного боку, залучення всіх процесів української 
економіки, природоохоронних програм і заходів у так 
звані світові тенденції регіональні системи управління 
піддаються більш істотному впливу суб'єктивних при-
чин. З іншого боку, будь-який регіон володіє сукуп-
ністю відмінних ознак – об'єктивних причин, що 
визначають позицію регіону як сукупність соціально-
інноваційно-економічних процесів, що володіють сво-
їми власними тенденціями або їх відсутністю, що може 
суперечити або сприяти досягненню як загальних стра-
тегічних цілей України в межах розвитку на довго-, 
середньо- і короткострокову перспективи [2].

Таким чином, перше методичне положення відо-
бражає вимоги використання програмно-цільового 
підходу і таких принципів, як структурування сис-
теми на частини (підсистеми).

Крім зазначеної вище ознаки, підсистема може 
ділитися на частини за такою ознакою, як об'єкти 
регіональної системи управління – політичні, еко-
номічні, демографічні, культурні, науково-технічні, 
природні та інноваційні процеси [8].

Таблиця 1 
Основні складові елементи системи управління 
соціально-інноваційно-економічним розвитком 

регіону

Найменування підсистем
1. Страте-

гічне управ-
ління

2. Поточне та 
оперативне 
управління

1. Політичне управління 1.1 1.2

2. Економічне управління 2.1 2.2

3. Демографічне управління 3.1 3.2

4. Культурне управління 4.1 4.2

5. Научно-технічне управ-
ління 5.1 5.2

6. Природоохранне управ-
ління 6.1 6.2

Ґрунтуючись на цих двох ознаках, регіональну 
систему управління можна представити у вигляді 
таблиці, з якої видно, що кожна підсистема скла-
дається з декількох блоків. Якщо розглядати сферу 
управлінської діяльності як підсистему, макропро-
цеси, розташовані в таблиці, то тоді кожна підсис-
тема буде складатися з двох блоків – стратегічного 
управління і поточного.

У цьому випадку тільки одна частина кожної 
підсистеми управління, а саме стратегічна, повинна 
використовувати принцип довгостроковості під час 
формулювання мети на протиріччі поточним, а дов-
гострокові за коштами свого досягнення і очікуваним 
результатам були б адекватними середньо- і коротко-
строковим, що створює умови для досягнення дов-
гострокових цілей, необхідно використовувати прин-
цип збалансованості.

Цей принцип широко використовується вже 
більше десяти років у діяльності великих суб'єктів 
господарювання та реалізується у вигляді системи 
збалансованих показників.

Така система в українських організаційно-право-
вих структурах ще не знайшла свого застосування, 
тим більше на рівні регіонального управління. Як 
нам видається, система збалансованих показників 
може бути універсальною, застосованою для проце-
сів різної масштабності – від локального до регіо-
нального рівнів. Суть цієї системи полягає в декіль-
кох інтерпретованих і адаптованих до регіонального 
рівня методичних положеннях.

1. Перше методичне положення полягає в тому, що 
формується стратегічна політика розвитку регіону, 
яка включає головну стратегічну мету системи дер-
жавного управління регіоном. Ця мета складається 
з двох частин – зовнішньої і внутрішньої. Зовнішня 
частина відображає бажаний соціально-інноваційно-
економічний стан регіону як результат діяльності 
системи управління в довгостроковій перспективі (не 
менше п'яти років). Внутрішня частина головної стра-
тегічної мети – фінансово-економічна – характеризує 
ступінь забезпечення бюджету регіону фінансовими 
коштами і раціональність їх витрачання.

Крім головної стратегічної мети, до складу стра-
тегічної політики входять стратегічні напрями діяль-
ності, що створюють відповідні умови для реалізації 
головної стратегічної мети, в перебігу середньостро-
кової перспективи – чотири роки. І, нарешті, у стра-
тегічну політику необхідно включати цільові комп-
лексні, адресні та інші програми, термін реалізації 
яких розраховується на три роки. Програмно-цільо-
вий підхід повинен бути покладений в основу побу-
дови стратегічної політики та принципу декомпози-
ції як варіанти реалізації принципу структуризації 
цілого на частини. Згідно з принципами декомпо-
зиції – структуризації, на кожну вищестоящу мету 
спрямовані як мінімум дві мети нижчого рівня, що є 
засобами досягнення цієї більш високої мети. Отже, 
у стратегічну політику крім головної стратегічної 
мети повинні входити не менше двох стратегічних 
напрямів діяльності і, відповідно, чотири цільові 
стратегічні програми. Зіставляючи структурні скла-
дові частини системи регіонального управління 
(табл. 1) з елементами стратегічної політики, можна 
зробити висновок про те, що перше методичне поло-
ження відображає мінімальну структуру стратегіч-
ного управління як підсистеми [1, c. 54].

2. Друге методичне положення має бути побу-
доване на принципі пріоритетності й означає від-
бір у підсистемі стратегічного управління блоків 
першої черги з шести, поданих у табл. 1. Так, сис-
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тема збалансованих показників в якості пріоритет-
них стратегічних напрямів діяльності на локальному 
рівні управління виділяє: управління персоналом, 
кадрами; управління виробничими і бізнес-проце-
сами; управління інноваціями та інноваційним роз-
витком; управління фінансовими ресурсами; управ-
ління маркетинговими дослідженнями.

На регіональному рівні управління на вибір прі-
оритетних стратегічних напрямів діяльності системи 
державного управління впливає такий теоретичний 
принцип, як стійкість, що відображає семантичну 
складову частину системного підходу. Системний 
підхід і принцип стійкості обумовлюють виділення 
трьох блоків – економічного, демографічного (соці-
ального), інноваційного управління у складі страте-
гічного, оскільки стійкість означає збалансований 
розвиток цих трьох видів регіональних процесів – 
економічних, демографічних, інноваційних. Тоді в 
якості стратегічних напрямів регіональної стратегіч-
ної політики слід вибрати стратегічні цілі, що ство-
рюють умови для досягнення головної стратегічної 
мети регіональної системи управління [2].

3. Третє методичне положення полягає, на нашу 
думку, у тому, що інші політичні, культурні та нау-
ково-технічні макропроцеси також входять до сфери 
управлінської діяльності регіональної системи управ-
ління і підлягають включенню в стратегічну політику 
в тій її частині, яка відноситься до комплексу стра-
тегічних програм. Складність полягає в тому, щоб 
розглядати цілі вдосконалення регіональних полі-
тичних, культурних і науково-технічних процесів як 
цілі-програми, що є засобами досягнення стратегіч-
них напрямів регіональної політики. З точки зору 
системного підходу та семантичного принципу раці-
онального доповнення цільові комплексні програми 
вдосконалення трьох видів перерахованих вище про-
цесів повинні доповнювати безпосередні цільові про-
грами у сферах економіки, демографії, природного, 
включаючи охорону навколишнього середовища.

Слід звернути увагу, що однозначно доповнюють 
програми в одній сфері (макросередовищі) співвід-
носні зі стратегічними напрямами розвитку будь-
яких інших макросередовищах. Наприклад, цільові 
програми поліпшення регіональної нормативно-
правової бази є засобами досягнення стратегічних 
цілей – економічних, демографічних, інноваційних, 
тому політичні програми необхідно розділити за 
ознакою приналежності до пріоритетного стратегіч-
ного напряму на три групи або блоки економічної, 
демографічної та інноваційної спрямованості.

Те ж саме відноситься до культурних і науково-тех-
нічних програм. Труднощі можуть виникати при форму-
люванні програмних цілей. Наприклад, які стратегічні 
цілі-програми вдосконалення процесів у культурному 
середовищі є засобами реалізації середньострокових 
економічних цілей, які призначені для поліпшення 
демографічної ситуації, а які – для інноваційної.

Науково-технічні програми легше розділити на 
три групи, оскільки як у даний час, так і в пер-
спективі досягнення науково-технічного прогресу 
у вигляді створення нових матеріалів, технологій, 
приладів, обладнання отримають ще більш широке 
застосування в економічному середовищі, природо-
охоронної та сфері охорони здоров'я, спрямованої на 
поліпшення демографічної ситуації в регіоні.

Розглянуті методичні положення можуть слу-
жити основою для формування регіональної стра-
тегічної політики, представленої у вигляді моделі 
цільової орієнтації (рис. 1).

Як видно з рис. 1, сформована модель є трирівне-
вою, побудованою на основі програмно-цільового під-
ходу та відповідних теоретичних принципах. Однак 
система збалансованих показників відрізняється 
тим, що в ній використана інша модель цільової орі-
єнтації регіональної системи управління соціально-
інноваційно-економічними процесами.

4. Четверте методичне положення, виходячи зі 
змісту системи збалансованих показників, дає змогу 
підпорядкувати один стратегічний напрям іншому. 
При цьому необхідно визначити позиції, або ранги, 
макросередовища на чотирирічну перспективу на 
основі використання прагматичного принципу чер-
говості. У цьому випадку стратегічні напрями будуть 
підлягати реалізації не паралельно, а послідовно, 
причому насамперед будуть здійснювати ті, які від-
різняються великим значенням рангу. Наприклад, 
органи регіональної системи управління взяли управ-
лінське рішення з розподілу рангів таким чином: 
перше присвоюється економічному стратегічному 
напряму, другий – демографічному, третій – інно-
ваційному. Тоді екологічні стратегічні цілі-умови і 
цілі-програми (рис. 1) служать засобами реалізації 
демографічних, а останні, своєю чергою, орієнтовані 
на вдосконалення економічного регіонального серед-
овища, виконання економічних цілей.

Якщо перший ранг буде присвоєно демографічній 
стратегічній політиці, то на її реалізацію слід орі-
єнтувати або економічну стратегічну політику, або 
інноваційну, залежно від установлених рангів за 
принципом домінування.
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Рис. 1. Модель стратегічної регіональної політики
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Черговість виконання цільових стратегічних про-

грам здійснюється в дискретний часовий період в три 
роки. Стрілками показані можливі впливи результа-
тів виконання одних стратегічних програм як усеред-
ині одного стратегічного напряму, так і між ними. 
Такі взаємозв'язки і взаємозалежності дають змогу 
виконувати програми не тільки послідовно (у першу, 
другу і третю чергу), але й паралельно.

5. П'яте методичне положення відноситься до фор-
мування критеріїв досягнення цілей, складових час-
тин стратегічної регіональної політики. Для розробки 
критеріїв застосовуються системний і програмний 
підходи, принципи довгостроковості (синтактичний), 
достовірності, ефективності та синергії (прагматичні).

Критерій являє собою міру, за допомогою якої 
судять про успішність досягнення мети. Контрольна 
функція критерію полягає в тому, щоб критерії 
одного рівня не суперечили один одному. Критерії 
більш низьких рівнів були б обмеженнями для кри-
теріїв вищестоящих стратегічних цілей.

У системі збалансованих показників критерії 
можна представити ключовими факторами успіху. 
Для кожної стратегічної мети визначається один або 
кілька ключових факторів успіху, що мають вигляд 
кількісних та/або якісних показників. Абсолютні 
якісні показники визначаються за допомогою мето-
дів експертизи в балах за обраною шкалою оцінок.

Абсолютні кількісні показники відображають 
кінцевий бажаний (очікуваний) стан економічних та 
інших процесів в заданій перспективі в регіональ-
ній карті стратегії розвитку на три роки. Відносні 
кількісні показники характеризують щорічні темпи 
наближення до кінцевих бажаних станів. При цьому 
найскладнішим завданням є визначення кількісних 
значень абсолютних і відносних показників – ключо-
вих факторів успіху [5].

Принцип достатності необхідний для того, щоб 
обмежувати кількість ключових факторів успіху 
для кожної стратегічної мети, оскільки чим більше 
показників, тим більше витрат на їх розрахунки 
(прогнози). Принцип ефективності сприяє прове-
денню порівняльного аналізу витрат на отримання 
прогнозованих величин та збір фактичних даних, з 
одного боку, і збільшення економічних результатів 

внаслідок реалізації цільових програм – з іншого, в 
економічному, демографічному, інноваційному стра-
тегічному напрямах.

Кількісні значення абсолютних показників – 
ключових факторів успіху визначаються для регіо-
нальної стратегічної політики за допомогою кількох 
методичних підходів. Оскільки головна стратегічна 
мета є довгостроковою, то критерії її досягнення – 
це нормативні прогнози, що визначаються за допомо-
гою методів інтуїтивних експертних оцінок. Норма 
в даному випадку – бажаний стан, який має бути 
досягнуто в довгостроковій перспективі (п'ять років).

Висновки. Запропоновані в роботі методичні поло-
ження формують підходи до цілісного методичного 
забезпечення розробки інноваційної стратегії розви-
тку регіону.

Робота виконана відповідно до НДР «Стратегічні 
орієнтири модернізації економіки України та її регі-
онів» (№ ДР 0114U001554).
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