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Анотація 

Вступ. Формування і впровадження інновацій у економічну діяльність регіонів обумов-

лює їх конкурентоздатність, адже нові технології, методи організації, бізнес-моделі 

створюють передумови до підвищення добробуту і якості життя населення на цих те-

риторіях. У зв'язку з цим важливим завданням є розробка нових підходів і методів, що 

забезпечують ефективне формування і розвиток регіональних інноваційних систем, що 

забезпечуватиме  розвиток вітчизняних компаній, розташованих на цих територіях 

відповідно до сучасних тенденцій світового ринку інновацій. 

Мета. Метою статті є обґрунтування ролі і місця регіональних інноваційних систем в 

сучасній економіці, визначення ефективних інструментів їх формування і розвитку з 

урахуванням суперечливості процесів глобалізації та регіоналізації, що впливають на 

інноваційну діяльність. 

Метод (методологія). В дослідженні використано окремі положення економічної те-

орії, методи порівняння та аналізу, наукові праці вітчизняних вчених, присвячених про-

блемам, що  висвітлюють   інноваційну діяльність як на державному, так і на регіона-

льному рівнях. 

Результати. Успішні регіональні інноваційні системи можуть функціонувати в різних 

економічних та технологічних умовах і характеристикою успішної системи є активна 

роль органів виконавчої влади в регіоні у формуванні інноваційної політики. Аналіз зару-

біжного досвіду, проведеного в дослідженні, підтвердив можливість використання фо-

рсайту як сучасного інструменту розробки регіональної інноваційної політики. 

Ключові слова: регіональні інноваційні системи, форсайт, регіональна інноваційна по-

літика, економічна діяльність регіонів. 
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BORDERS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS 

Abstract 

Introduction. Formation and introduction of innovations in the economic activity of the re-

gions determines their competitiveness, because new technologies, methods of organization, 

business models create preconditions for increasing the welfare and quality of life of the popu-

lation in these territories. In this regard, the important task is to develop new approaches and 

methods that ensure the ef�icient formation and development of regional innovation systems, 

which will ensure the development of domestic companies located in these territories in accord-

ance with the current trends of the global innovation market. 

Purpose. The purpose of the article is to justify the role and place of regional innovation sys-

tems in the modern economy, to determine the effective tools for their formation and develop-

ment, taking into account the contradictory nature of the processes of globalization and re-

gionalization that in�luence innovation activity. 

The method (methodology). The study uses separate provisions of economic theory, methods 

of comparison and analysis, scienti�ic works of domestic scientists devoted to the problems, cov-

ering the innovative activity both at the state and at the regional levels. 

Results. Successful regional innovation systems can function in different economic and techno-

logical conditions and a characteristic of a successful system is the active role of executive au-

thorities in the region in shaping innovation policy. The analysis of foreign experience, conduct-

ed in the study, con�irmed the possibility of using foresight as a modern tool for the develop-

ment of regional innovation policy. 

Keywords: regional innovation systems, foresight, regional innovation policy, economic activi-

ty of the regions. 

Вступ 

Сучаснии  етап розвитку як світовоı̈, так і украı̈нськоı̈ економіки характеризу-
ється зростанням ролі інноваціи ноı̈ діяльності.  І#х важливість визначається тими пере-
вагами, які дають суб’єктам економічноı̈ діяльності в регіонах:  доступ до нових техно-
логіи , що впливає на підвищення продуктивності праці, прибутковості, стіи кості до 
швидких змін у зовнішньому середовищі. Формування і впровадження інноваціи  у 
економічну діяльність регіонів зумовлює ı̈х конкурентоздатність, адже нові техноло-
гіı̈, методи організаціı̈, бізнес-моделі створюють передумови до підвищення добробуту 
і якості життя населення на цих територіях. В умовах глобалізаціı̈ інноваціи ні продук-
ти, технологіı̈ та послуги швидко поширюються, змінюючи умови конкуренціı̈ і впли-
ваючи на фактори корпоративноı̈ та національноı̈ конкурентоспроможності. У зв'язку 
з цим важливим завданням є розробка нових підходів і методів, що забезпечують ефе-
ктивне формування і розвиток регіональних інноваціи них систем. Це сприятиме еко-
номічному розвитку вітчизняних компаніи , розташованих на цих територіях, відповід-
но до сучасних тенденціи  світового ринку інноваціи . 

Реалізація концепціı̈ розвитку інноваціи  висвітлені у науковіи  літературі таки-
ми зарубіжними вченими: Д. Рікардо, А. Сміта, И$ . Шумпетера, Г. Менша, К. Фрімена, 
К. Павітта, та ін., а також у працях вітчизняних вчених, як  О. Амоші, В. Геи ця, А. Грище-
нка, С. Горблюка, Б. Данилишина, А. Загороднього, М. Згуровського, С. Ілляшенка, І. Ко-
рниловоı̈, М. Пашути, В. Повітчан, А. Пригожина, М.Семенова, В. Мединського, І. Феди-
шин, Л. Федуловоı̈ та багатьох інших. У зарубіжніи  і вітчизняніи  науковіи  літературі 
знаи шло відображення широке коло питань, пов'язаних з формуванням інноваціи них 
систем, оцінкою ı̈х ефективності, розвитком взаємодіı̈ всередині інноваціи них систем, 
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підвищенням результативності інноваціи ноı̈ діяльності. У тои  же час, в літературі спо-
стерігається брак досліджень з виявлення чинників формування регіональних систем 
на ринках, що розвиваються, і в краı̈нах з різними базовими умовами в регіонах, до 
яких відноситься Украı̈на. 

Мета та завдання статті 
Таким чином, виникає наукова проблема обґрунтування ролі і місця регіональ-

них інноваціи них систем в сучасніи  економіці, визначення ефективних інструментів ı̈х 
формування і розвитку з урахуванням суперечливості процесів глобалізаціı̈ та регіона-
лізаціı,̈ що впливають на інноваціи ну діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Створення територіальних громад в регіонах Украı̈ни вимагає більш глибокого 
вивчення системних властивостеи  діючоı̈ інноваціи ноı̈ моделі в краı̈ні і перегляду кон-
цептуальних основ стратегіи , і вимагає від існуючих інноваціи них центрів узгодження 
цілеи  і механізмів розвитку. В результаті такого перегляду передбачається залучення 
регіону як активного учасника інноваціи ного процесу. Регіональнии  рівень визнаєть-
ся вченими як наи більш сприи нятливии  до інноваціи . На сьогоднішньому етапі фор-
мування інституціи ного механізму регіонального розвитку з врахуванням вимог креа-
тивноı̈ економіки наи більш продуктивною вважається модель регіональноı̈ інноваціи -
ноı̈ екосистеми (РІЕС), що складається з таких основних компонентів: креативного ре-
сурсу, інноваціи ноı̈ ідеı̈, інноваціи ного підприємницького досвіду, джерел фінансуван-
ня и  інноваціи ноı̈ мережі, що поєднує ı̈х в єдине ціле и  сприяє здіи сненню трансферу 
знань та технологіи  [1, с.241]. 

Говорячи про роль інноваціи  у створенні регіональних економічних систем, що 
базуються на знаннях [13, с.14], регіональні інноваціи ні системи почали розглядатися 
як важливии  інструмент економічноı̈ та інноваціи ноı̈ політики, оскільки вони підкрес-
люють виняткову важливість просторовоı̈ близькості та наявності сприятливих інсти-
туціи них структур на регіональному рівні для інноваціи ноı̈ діяльності. Це вимагає за-
стосування більш широкого підходу до розуміння сутнісних характеристик інноваціи , 
адже вузьке розуміння інноваціи , інноваціи них процесів та інноваціи них систем обме-
жує можливості в повніи  мірі реалізувати потенціал основних суб'єктів інноваціи ноı̈ 
діяльності, яка розглядається у відриві від наукових лідерів, талантів, місцевого твор-
чого середовища з самим регіоном та регіональним співтовариством. У цьому контекс-
ті головною метою інноваціи ноı̈ політики регіону є створення системи, що забезпечує 
ефективну взаємодію державних органів управління з підприємствами и  організація-
ми інноваціи ноı̈ сфери для використання досягнень науки и  технологіи  в інтересах 
соціально-економічного розвитку територіı,̈ а також формування умов для підвищен-
ня технологічного рівня и  конкурентоспроможності промислового виробництва та 
забезпечення на ціи  основі стіи кого зростання продуктивності праці в матеріальніи  
сфері регіональноı̈ економіки [2, с.154]. 

Відповідно актуалізуються питання інструментального забезпечення іннова-
ціи ного розвитку регіонів та інших учасників інноваціи ного процесу: правового, пода-
ткового, фінансового, системи стимулювання. В дании  час питання формування та фу-
нкціонування регіональних інноваціи них систем активно розглядаються, але єдиного 
концептуального підходу до ı̈х створення не вироблено, що і визначає необхідність 
подальших досліджень в ціи  області. В роботі [3,с.4], автором  виявлено проблеми, які 
стримують формування інноваціи них систем на різних рівнях в Украı̈ні. Суперечністю 
є те, що в Украı̈ні високии  вітчизнянии  освітніи  та науковии  потенціал і водночас ни-
зькии  ступінь партнерства в системі «наука – бізнес – громадськість – органи публіч-
ноı̈ влади», результатом чого є невисокии  рівень впровадження інноваціи них розро-
бок у сферу економічноı̈ діяльності. Обґрунтовано, що успіх подальшого формування 
інноваціи ноı̈ системи на національному рівні в Украı̈ні залежить від налагодження 
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взаємодіı̈ підсистем національноı̈ інноваціи ноı̈ системи, якими, серед іншого, є и  регіо-
нальні інноваціи ні системи. З’ясовано, що в економічно розвинених державах, таких 
як Велика Британія, Канада, Німеччина, США, Франція, Швеи царія, Японія та інших, 
формування регіональних інноваціи них систем  відбувається децентралізовано, при-
чому в державах, де регіональні органи влади не мають значних повноважень у науко-
во-технічніи  та інноваціи ніи  сферах і не формують своı̈ регіональні інноваціи ні стра-
тегіı̈, реалізується державна інноваціи на політика через окремі регіональні проекти 
інноваціи ного розвитку [3, с.192]. 

Таким чином, виникає проблема обґрунтування ролі і  місця регіональних інно-
ваціи них систем в сучасніи  економіці, визначення ефективних інструментів ı̈х форму-
вання і розвитку, з урахуванням суперечливості процесів глобалізаціı̈ та регіоналіза-
ціı̈, що впливають на інноваціи ну діяльність. Про багатоаспектність розгляду регіона-
льних інноваціи них систем автори в роботі [4, с. 23-24] узагальнюють визначення, на-
дані різними дослідниками, а саме: коопераціı̈ в галузі інноваціи ноı̈ діяльності, що 
створюють знання (ВНЗ, НДІ, фінансові установи), співпраця бізнесу місцевими орга-
нами влади та держави, комплекс економічних, політичних та інституціи них зв’язків  
регіону, цілісне утворення організаціи  та інститутів регіону, тісно взаємодіючих між 
собою, та сукупність приватних фірм, державних компаніи , громадських організаціи , 
органів влади, центрів створення нових знань, що сприяють інтенсифікаціı̈ інноваціи  
регіону. 

За допомогою Європеи ського інноваціи ного індексу Європеи ського інноваціи -
ного табло (European Innovation Scoreboard), згідно з яким у 2016 р. Украı̈на знаходи-
лася в останніи  за рівнем інноваціи  – четвертіи  групі –«Скромних новаторів» з індек-
сом 0,1889 (максимум 1). Меншии  індекс мають лише Македонія – 0,1636 та Туреччи-
на – 0,1880. У порівнянні з іншими краı̈нами ЄС відставання Украı̈ни становить: від 
першоı̈ групи «Лідерів інноваціи » – більш ніж в 4 рази (перше місце у реи тингу заи має 
Швеція – 0,796), від другоı̈ групи «Сильних новаторів» – в 3 рази (Ірландія – 0,5843), 
від третьоı̈ групи «Помірних інноваторів» – в 1,6 разів (Естонія – 0,4161). Слід відзна-
чити що у 2016 році значення Європеи ського інноваціи ного індексу Украı̈ни дещо зро-
сло у порівнянні з попереднім роком (0,1783). Взагалі наи більше значення даного ін-
дексу спостерігалося у 2013 році – 0,1893 [5]. 

Якщо визначати витрати на наукові дослідження у абсолютних показниках, то 
ситуація для Украı̈ни взагалі гнітюча. Так, Південна Корея спрямовує на наукові дослі-
дження близько $ 58 млрд., Японія − $ 143 млрд, Китаи  − $ 226 млрд, США − $ 497 
млрд., Украı̈на − $ 0,6 мільярда. За даними Євростату, частка обсягу витрат на наукові 
дослідження та розробки у ВВП краı̈н ЄС-28 у середньому становила 2,03%, у Китаı̈ – 
2,08%, США − 2,77%, Японіı̈ – 3,47%, Південніи  Кореı̈ – 4,15%. Серед краı̈н Євросоюзу 
наи вищу частку витрат на наукові дослідження у ВВП мали Фінляндія − 3,17%, Швеція 
– 3,16% та Данія – 3,05%. Наи нижчі сходинки заи мають Румунія – 0,38% та Кіпр – 
0,48%, в Украı̈ні питома вага загального обсягу витрат на наукові дослідження у ВВП 
становила 0,62%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,21% 
(рис. 1) [11].  

При аналізі зарубіжного  досвіду, проведеного в дослідженні [6, с.90], автор 
стверджує , що головне, чого може навчити нас цеи  досвід, – це необхідність вести гра-
мотнии  діалог, чітко викладати свою позицію і чути іншу сторону. 

Окремим завданням стає залучення різних суб’єктів – бізнесу, наукового співто-
вариства, органів державноı̈ влади і громадського суспільства – в обговоренні і вироб-
ленні муніципальних стратегіи  розвитку, узгодження сценаріı̈в бачення маи бутнього і 
розвитку. Це дуже значимо для муніципальних утворень, великих міст, регіонів, окре-
мих територіи  і підтверджує можливість використання форсаи ту як сучасного інстру-
менту розробки регіональноı̈ інноваціи ноı̈ політики.  
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Рис. 1. Питома вага на виконання наукових досліджень у ВВП України та інших 
країнах світу 

Виділені принципи і особливості регіонального інноваціи ного форсаи ту дозво-
ляють розглядати и ого як специфічнии  проект, ефективність якого визначається якіс-
ними параметрами – можливістю організувати на и ого основі повноцінне досліджен-
ня технологічних перспектив регіону або облік результатів форсаи ту в регіональніи  
інноваціи ніи  політиці. Це має бути враховано в в оцінці ефективності форсаи т-

досліджень. 
Процес форсаи ту включає такі етапи [7, с. 60]: 1) збір інформаціı̈ (комплексне 

сканування ситуаціı̈ задля розуміння ı̈ı̈ характеру и  визначення сфер втручання, які 
стануть основою програми змін); 2) створення образів (розробка сценаріı̈в, що моде-
люють альтернативні варіанти маи бутнього); 3) інтеграція (аналіз альтернатив маи -
бутнього та визначення стратегічних орієнтирів способом ı̈х пріоритезаціı̈); 4) інтерп-
ретація (побудова на основі стратегічних орієнтирів довго-, середньо- и  короткостро-
кових стратегіи ); 5) реалізація політики (проведення реформ, що ґрунтуються на ін-
формаціи но обґрунтованих політичних заходах і діях).  

Особливістю сучасноı̈ інноваціи ноı̈ діяльності в регіонах є ı̈ı̈ комплекснии  харак-
тер, що обумовлює важливість коопераціı̈ між учасниками. Кооперація є стіи кою, якщо 
між учасниками інноваціи ноı̈ діяльності виникають не тільки економічні, а и  соціальні 
взаємозв'язки, тіснота і ефективність яких зростають, якщо учасники розташовані в 
географічніи  близькості один від одного. У регіоні, де взаємодіють учасники іннова-
ціи ноı̈ діяльності, формуються специфічні ресурси підвищення ефективності – соціа-
льнии  капітал, якии  може бути реалізовании  тільки через спільну діяльність. Характе-
ристикою успішноı̈ регіональноı̈ інноваціи ноı̈ системи є активна роль органів вико-
навчоı̈ влади в регіоні в формуванні інноваціи ноı̈ політики.   

Стрижневим процесом руху від відтворювального до інноваціи ного типу розви-
тку є перехід від індустріально-ринковоı̈ до інформаціи но-мережноı̈ економіки [8, 
с.13], де формується мережеве суспільство і мережева людина – нетман (Netman) [9].  
Різноманітні об’єднання людеи  за інтересами (професіи ними, територіальними, еко-
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номічними, політичними, культурними, релігіи ними, духовними, сімеи ними, гендер-
ними, специфічними та ін.), що практично утворюють певні соціальні мережі, поступо-
во набувають визначального характеру. Суспільство глобалізується і одночасно фраг-
ментується на мережі. Те ж саме відбувається і з людиною. 
На сучасному етапі розвитку глобальною тенденцією є зростання витрат на НДДКР з 
метою створення та подальшоı̈ комерціалізаціı̈ наукових знань. Зростають як абсолю-
тні витрати , так і відносні – ı̈х питома вага у ВВП . Так, упродовж 2000–2011 р. р. у кра-
ı̈нах ОЕСР наукомісткість ВВП зросла з 2,17 до 2,40 %, у краı̈нах ЄС-28 – з 1,74 до 1,98%, 

у т.ч. ЄС-15 – з 1,85 до 2,13%, у Китаı̈ – більш ніж подвоı̈лася, збільшившись з 0,90 до 

1,98% [8, с.212]. 

   Послідовність етапів форсаи ту економіки Украı̈ни [10,с.4]  розглянуто методологію 

та виконано комплекс робіт з передбачення (форсаи ту) розвитку маи бутньоı̈ економі-

ки Украı̈ни на середньостроковому (2015–2020 роки) і довгостроковому (2020–2030 

роки) часових горизонтах. З використанням методу Делфі виявлено головні кластери 

новоı̈ економіки Украı̈ни, які можуть забезпечити успішну інтеграцію краı̈ни в міжна-

родну кооперацію праці на зазначених часових горизонтах. Застосування методологіı̈ 

сценарного планування та SWOT-аналізу дозволило побудувати группу сценаріı̈в роз-

витку маи бутньоı̈ економіки Украı̈ни включно до 2030 року. Комплекс вказаних робіт 

виконується завдяки руху від основи до вершини (знизу догори)  так званоı̈ піраміди 

форсаи ту,  здіи снюється виконанням послідовності таких кроків де безальтернатив-

ною для неı̈ є переорієнтація на високотехнологічнии  шлях подальшого розвитку. При 

цьому держава має зробити ставку суто на якіснии  людськии  капітал, включити кон-

курентоздатну науку, передову освіту та високотехнологічнии  бізнес в основні драи -

вери своєı̈ економіки [10, с.132].  

Тим часом саме в Украı̈ні, де інноваціи на діяльність багато в чому визначається 

істотною диференціацією регіонів як по технологічніи  спеціалізаціı̈, так і за рівнем со-

ціально-економічного розвитку, регіональні інноваціи ні системи, які мають різнии  

генезис і специфічні характеристики розвитку, представляють особливии  інтерес для 

вивчення. Необхідно розробити методологічні підходи до виявлення ı̈х особливостеи , 

ефективності функціонування, визначення напрямів інтенсифікаціı̈ інноваціи ноı̈ дія-

льності. На тлі істотного Украı̈ни та ı̈ı̈ регіонів відставання від краı̈н - лідерів іннова-

ціи ного розвитку. Перед початком Всесвітнього економічного форуму в Давосі був 

опубліковании  реи тинг інноваціи них економік світу - Innovation Index. У порівнянні з 

2017 роком Украı̈на опустилася в цьому реи тингу з 42-го на 46-е місце (всього 127 

краı̈н). Під час проведення Давоського форуму був опубліковании  звіт "Готовність до 

маи бутнього виробництва - 2018", в якому дається оцінка готовності держав до новоı̈ 

індустріальноı̈ революціı̈. У цьому звіті наша краı̈на заи няла 74-е місце із 100 [12]. 

Здатність регіону до створення нарощування інтелектуального потенціалу, що 

базується на інвестуванні в інноваціи ні ресурси, що дозволяє  змінити сформовані 

умови конкуренціı̈. Успішні регіональні інноваціи ні системи можуть функціонувати в 

різних економічних та технологічних умовах, і характеристикою цієı̈ успішноı̈ діяльно-

сті є активна роль органів виконавчоı̈ влади в регіоні. Це позитивно впливає на інно-

ваціи ну спроможність регіону і створює передумови для нарощування інноваціи ного 

потенціалу та ресурсноı̈ забезпеченості регіону. 

Інноваціı̈, будучи рушіи ною силою економічного розвитку, змінюють уявлення 

про умови цього розвитку, визначаючи нові бізнес-моделі і форми конкуренціı̈ на регі-

ональних ринках. Під впливом інноваціи  економіка регіону стає більш адаптованою 

до внутрішніх та зовнішніх загроз, виводячи на вищии  рівень можливості міжрегіона-

льноı̈ та міжнародноı̈ коопераціı̈ в рамках регіональних інноваціи них систем. Це до-

зволить виконувати відповідні функціı̈ різними учасниками цього середовища, що 

включає державнии , регіональнии  та муніципальнии  рівні управління. Також доціль-
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но забезпечити чіткии  поділ функціи  між учасниками регіональних інноваціи , що під-

вищить ефективність ефективноı̈ коопераціı̈ між ними, і сприятимуть поширенню но-

вих знань та технологіи  і формування інтелектуального капіталу. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Успішні регіональні інноваціи ні системи можуть функціонувати в різних еконо-

мічних та технологічних умовах і характеристикою успішноı̈ системи є активна роль 

органів виконавчоı̈ влади в регіоні у формуванні інноваціи ноı ̈політики. Аналіз зарубі-

жного досвіду, проведеного в дослідженні, підтвердив можливість використання фор-

саи ту як сучасного інструменту розробки регіональноı̈ інноваціи ноı̈ політики. Прин-

ципи і особливості регіонального інноваціи ного форсаи ту дозволяють розглядати и о-

го як специфічнии  проект, ефективність якого визначається якісними параметрами - 

можливістю організувати на и ого основі повноцінне дослідження технологічних перс-

пектив регіону в регіональніи  інноваціи ніи  політиці. 
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