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Анотація. У статті розглянуто сутність та значення інвестиційно^інноваційних процесів як ключового
чинника конкурентоспроможності регіональної та національної економік та визначено їх перспективи у
системі регіонального розвитку.
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Постановка проблеми. У напрямку забезпе�
чення темпів та сталості економічного зростан�
ня регіонів значне місце посідає інвестиційна та
інноваційна діяльність. Пошук нових підходів
відносно її активізації є актуальним, оскільки
створюються умови зі здійснення структурних
зрушень, оновлення матеріально�технічної бази
промисловості, підвищення конкурентоспро�
можності продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

На різних рівнях економічного управління й
регулювання розробляється і реалізується інвес�
тиційна політика, яка є складовою частиною дер�
жавної наукової й технічної політики.

Інвестиції та інновації — дві нерозривно по�
в’язані сфери економічної діяльності, що най�
більшою мірою були і залишаються уражені кри�
зою. На ринку склалася така загальна ситуація,
що інновації, які колись здійснювалися за раху�
нок централізованих джерел, звелися до мізерної
величини, тоді як інвестиції, що володіли внут�
рішньою структурою, втратили її і стали невпо�
рядкованими і неорганізованими, стимулюючи
тільки короткострокові цілі інвесторів. Вихід з
такого становища один — подолати економічну
кризу неможливо без інноваційно�інвестиційно�
го буму, відновлення основного капіталу на прин�
ципово новій, конкурентоспроможній основі.
Отже, капітальні вкладення без інновацій не ма�
ють сенсу, оскільки безглуздо відтворювати за�
старіле обладнання, що не користується попитом
і якому властиві високі витрати ресурсів. Отже,
інновації без капітальних вкладень нереальні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан�
ня державного регулювання розвитку регіонів та
формування інвестиційно�інноваційної регіональ�
ної політики знайшли відображення в працях та�
ких науковців, як: М. І. Долішній, В. М. Гринькова,
В. О. Корда, Т. І. Лепейко, О. П. Корда, П. Ю. Бє�
лєнький, В. І. Шевченко�Марсель, О. О. Другов,

Г. В. Цадо, А. М. Гурій, Ю. В. Каракай, З. О. Пет�
ренко, Н. І. Вавіліна, Т. К. Куранта та інші.

Метою статті є визначення сутності, значен�
ня та перспектив інвестиційно�інноваційних про�
цесів у системі регіонального розвитку.

Основні результати дослідження. У регіонах
України питання щодо здійснення інноваційної
діяльності та її фінансування в умовах кризи є
особливо актуальними і проблематичними.

До основних проблем інвестиційно�іннова�
ційного розвитку регіону належать: недоскона�
лий механізм фінансового забезпечення інвес�
тиційно�інноваційних програм; високий ступінь
зносу основних виробничих фондів; важкий
фінансовий стан підприємств і відсутність ефек�
тивного менеджменту; недостатній ступінь залу�
чення середнього та малого бізнесу до інвести�
ційно�інноваційної діяльності; нерозвиненість
регіональної інфраструктури інвестиційно�інно�
ваційного процесу, включаючи системи інфор�
маційного забезпечення, техніко�економічної
експертизи, сертифікації і просування розробок,
підготовки та перепідготовки кадрів та виробни�
чо�технологічної підтримки; недосконалість за�
конодавчо�правового забезпечення та іннова�
ційної діяльності необхідними інвестиціями, ме�
ханізму стимулювання та забезпечення захисту
інтелектуальної власності; недостатній розвиток
теоретичних досліджень у цій сфері тощо.

Державна підтримка розвитку наукомістких
виробництв — основа економічної політики будь�
якої держави. Для поліпшення інноваційної діяль�
ності та розвитку інноваційного бізнесу в Україні
рекомендується здійснити такі заходи: розробити
національну програму інноваційної стратегії Украї�
ни на підставі економічної та соціальної стратегії
держави; формувати державне замовлення на про�
ведення НДДКР і розміщення його на конкурсній
основі; формувати механізм взаємозв’язків та взає�
модій щодо виконання академічної та прикладної



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

111

науки (ВНЗ, академічні та науково�дослідні інститу�
ти і заклади); розробити фінансовий механізм
підтримки інноваційного бізнесу зі створення мак�
симально привабливих умов для вкладення капіталу
у вітчизняний інноваційний бізнес; створити коор�
динаційні органи на державному та регіональному
рівнях (обласні та районні центри); створити нові
виробничі одиниці корпоративного типу для
здійснення державної підтримки інноваційного
бізнесу; проводити приватизацію у вітчизняній інно�
ваційній сфері з детальним прогнозуванням можли�
вих наслідків з метою збереження цілісності науко�
вих програм, а також колективів дослідників;
здійснювати субсидування інноваційної діяльності
приватних підприємств на державному рівні (від�
шкодовувати 30–50 % витрат на здійснення нововве�
день); розробити діючий механізм фінансування
фундаментальних наукових досліджень за рахунок
бюджету; впровадити податкові пільги підприєм�
ствам за рахунок прибутку та оподатковуваного при�
бутку для фінансування інноваційної діяльності;
створити бюджетні та позабюджетні державні і ре�
гіональні фонди фінансування інноваційного бізне�
су; сформувати систему кредитних гарантій з боку
місцевої влади та комерційних банків [1].

Як найбільш нестабільний компонент сукуп�
них видатків, інвестиції в ринковій економіці не�
рідко спричиняють істотні коливання обсягів ви�
робництва та зайнятості. Водночас, якщо акти�
візувати їх спрямування в інновації, вони стають
вагомим чинником економічного зростання, тому
створення належних умов для розвитку інвести�
ційно�інноваційних процесів є невід’ємною скла�
довою економічної політики більшості країн.

Інвестиційні відносини істотно впливають на
механізм реалізації інноваційної політики,
сутність яких полягає у визначенні стратегій і
тактики інноваційних технологій та методів впли�
ву держави на інноваційні процеси.

Інноваційний процес — це комплекс взаємо�
залежних робіт (етапів), які виконуються в певній
послідовності. Основними етапами інноваційного
процесу є [2]:

формування інноваційної мети (інновацій�
ної ідеї);

розробка наукової або інженерної ідеї, обґрун�
тування технологічних параметрів нового облад�
нання, параметрів технологічних процесів, обґрун�
тування та оптимізація складу нового матеріалу;

розробка технічної пропозиції;
розробка технічного проекту;
розробка робочого проекту дослідно�промис�

лового виробництва;
реалізація дослідно�промислового виробництва;
дослідження працездатності та ефективності,

оптимізація параметрів технологічних процесів,
устаткування, матеріалів на створеному дослідно�
промисловому виробництві, визначення характе�
ристики виробленого продукту;

розробка техніко�економічного обґрунтування
повномасштабного промислового виробництва;

розробка технічного й робочого проекту по�
вномасштабного промислового виробництва;

адміністративне узгодження будівництва про�
мислового підприємства;

будівництво підприємства, проведення пус�
коналагоджувальних робіт;

технічний супровід висновку підприємства на
проектну виробничу потужність;

виконання комплексу робіт з маркетингу
ринку, реклами інноваційної продукції й підпи�
сання договорів на її реалізацію.

Практична реалізація інноваційного процесу
здійснюється шляхом розробки конкретних інно�
ваційних проектів, кожний з яких передбачає на�
явність трьох основних складових елементів: нау�
кової або інженерної розробки, виконавця проек�
ту (наприклад, виробничого підрозділу, що буде
здійснювати створення інноваційного підприєм�
ства) і джерела фінансування цих робіт.

Створювана інфраструктура інноваційного
розвитку — це управлінська система, що скла�
дається з різних організаційно зв’язаних суб’єктів,
що забезпечує виконання повного комплексу
функцій управління для створення умов і ме�
ханізмів, що дозволяють ефективно реалізовува�
ти роботи інноваційного процесу й формувати
інноваційні проекти різних категорій.

Головною ознакою регіонального розвитку
повинна бути спрямованість на активізацію інве�
стиційно�інноваційних процесів. Тому особливої
уваги заслуговує дослідження сутності інвесту�
вання інновацій у регіональну економіку.

Активізація інвестиційної та інноваційної
діяльності неможлива без ефективного іннова�
ційно�інвестиційного механізму. Починати його
створення потрібно не тільки зверху, із формуван�
ня державної інвестиційної програми і розробки
заходів для її реалізації, але і знизу, із відбору і
швидкого втілення в життя конкретних інвести�
ційних проектів і регіональних програм.

Вирішальну роль для інвестування в інновації
відіграє ринок реальних інвестицій, враховуючи
той факт, що реальні інвестиції повністю спря�
мовуються на збільшення виробничого капіталу,
тобто в основний капітал.

Реальні інвестиції — це вкладення (внески)
у виробничі засоби (основні і оборотні). Переваж�
но це вкладення в матеріальні активи — будівлі,
обладнання, споруди та інші товарно�матеріальні
цінності, а також нематеріальні активи (патенти,
ліцензії, «ноу�хау», технічна, науково�практична,
інструктивна, технологічна, проектно�кошторис�
на та інша документація).

Можна виділити такі види реальних інвес�
тицій:

інвестиції оновлення, що здійснюються за ра�
хунок коштів фонду відшкодування підприємства;
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інвестиції розширення (чисті інвестиції), що
здійснюються за рахунок частини національного
доходу або за рахунок фонду чистого накопичення;

валові інвестиції — це інвестиції оновлення
і розширення разом.

Такі вчені, як В. Гриньов, В. Гуржиєв, Л. Ней�
кова, А. Пересада, Д. Черваньов, як форму інве�
стицій, які входять до складу реальних інвестицій,
виділяють інноваційні інвестиції [3].

Інноваційні інвестиції — це вкладення в но�
вовведення та об’єкти інтелектуальної власності.

Взагалі, при стабільній економіці всі інвес�
тиції теоретично повинні бути водночас іннова�
ційними.

Враховуючи вищезазначене, пропонується кла�
сифікація інвестицій за формою інноваційності.

Реальні інвестиції реалізуються за формою
інноваційності у таких процесах (рис. 1).

матеріаломістких, енергоємних та екологічно
шкідливих виробництв. Одним з основних шляхів
проведення таких перетворень є цілеспрямоване
залучення інвестицій, у тому числі іноземних,
цільова організаційна й фінансова підтримка ре�
алізації інноваційних проектів.

У цих умовах все більшого значення набуває
розвиток інноваційного процесу — пошук ефектив�
них інноваційних проектів, інвестиційних джерел,
областей застосування нових технологій, матеріалів
і розширення ринків збуту інноваційної продукції.

Запорізька область входить до числа регіонів
України, які складають основу її економічного та
інтелектуального потенціалу. В області зосереджені
практично всі основні галузі промисловості, серед
яких провідне місце посідають електроенергетика,
металургія, машинобудування, металообробка та
хімічна промисловість. Основу промисловості ре�
гіону складають металургійний комплекс, де ви�
робляється 17,7 % загального державного обсягу
сталі, 17,5 % готового прокату, енергетичний ком�
плекс (26,7 % електроенергії країни) та машино�
будівний (51,9 % випуску легкових автомобілів) [5].

Більшість промислово потужних підприємств,
які є основними споживачами інноваційної про�
дукції, мають власні науково�дослідні установи, які
складають суттєву конкуренцію для приватних
інноваційних фірм. У той же час, у зв’язку з вели�
кою вартістю науково�дослідних та дослідно�кон�
структорських робіт, окремі підприємства відмов�
ляються від розробок та впровадження інновацій�
ної продукції власного виробництва, пояснюючи це
зниженням їх конкурентоспроможності та недо�
статньою фінансовою підтримкою з боку держави.

Враховуючи те, що існує активний ринок
інновацій та інтелектуального продукту як у сере�
дині країни, так і за її межами, в більшості випадків
відсутній механізм взаємодії між споживачем та
виробником інноваційного продукту у зв’язку з
тим, що розробники інтелектуального продукту в
своїй більшості є фахівцями в науково�техно�
логічній сфері і не ведуть активної маркетингової
політики, і це під час всесвітньо важливої мене�
джерської та маркетингової складових розвитку не
тільки окремого підприємства чи компанії, але й
кожної високорозвинутої країни.

Причиною такого становища є відсутність у
Запорізькій області організаційної системи, що
дозволяє цілеспрямовано проводити роботи з пе�
ретворення результатів науково�технічної діяль�
ності в діючі технології та нові підприємства, що
випускають унікальну, конкурентоспроможну на
світовому ринку продукцію. У той же час слід заз�
начити, що в розвинених країнах така організа�
ційна система у різних формах існує. Вона повин�
на бути створена й в Запорізькій області. Інакше —
неузгодженість у діях між всіма суб’єктами інно�
ваційної діяльності призведе до руйнації умов роз�
витку та діяльності нових інноваційних підпри�

Рис. 1. Класифікація інвестицій за формою
інноваційності. Джерело: [4]

Інвестиції в інновації виконують в економіці
кілька основних функцій:

— забезпечення зростання і якісного удоско�
налення основного капіталу як на рівні окремої
фірми, регіону, так і на рівні національної еко�
номіки в цілому;

— здійснення прогресивних структурних еко�
номічних зрушень, що стосуються найважливі�
ших регіональних економічних пропорцій: від�
творювальних, галузевих, вартісних;

— реалізацію новітніх досягнень науково�тех�
нічного прогресу і підвищення на цій основі ефек�
тивності виробництва на мікро�, мезо� і макрорівні.

Структурні зміни продуктивних сил повинні
відбуватися в напрямі збільшення випуску висо�
котехнологічної, наукомісткої продукції, що за�
безпечить зменшення питомої ваги сировинних,
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ємств та розриву ланки вищі навчальні заклади —
науково�дослідні інститути — підприємство — ви�
робник інноваційної продукції — Споживач інно�
ваційної продукції, що, в свою чергу, призводить
до зниження темпів соціально�економічного роз�
витку Запорізької області.

Для створення такої організаційної системи
необхідно чітко розуміти сутність інноваційно�
го процесу, розробити науково обґрунтовану ме�
тодику оцінки інноваційних проектів і на цій
базі сформувати інфраструктуру державної та ре�
гіональної підтримки інноваційної діяльності в
Запорізькій області.

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України
«Про місце самоврядування в Україні», з метою
розвитку інноваційної інфраструктури, трансферу
технологій та стимулювання переорієнтації регіо�
нальної економіки на інвестиційно�інноваційну
модель, Запорізька обласна рада вирішила затвер�
дити Цільову економічну програму інноваційного
розвитку Запорізької області на 2008–2012 роки.

Фінансування визначених у Програмі заходів
здійснюється за рахунок коштів: державного бю�
джету — (2008 рік — 3,89 млн. грн., 2009 рік — 43,02
млн. грн., 2010 рік — 113,12 млн. грн., 2011 рік —
62,62 млн. грн., 2012 — 32,52 млн. грн., загальний
обсяг складає 255,17 млн. грн.); обласного бюджету
(2008 рік — 0,78 млн. грн., 2009 рік — 0,73 млн.
грн., 2010 рік — 0,73 млн. грн., 2011 рік — 0,73 млн.
грн., 2012 рік — 0,73 млн. грн., загальний обсяг
складає 3,70 млн. грн.); позабюджетних коштів
(2008 рік — 60,38 млн. грн., 2009 рік — 150,38 млн.
грн., 2010 рік — 310,38 млн. грн., 2011 рік — 240,38
млн. грн., 2012 рік — 350,38 млн. грн., загальний
обсяг складає 1111,90 млн. грн.).

Виконання Програми дасть змогу розвинути
регіональну інноваційну інфраструктуру; забезпе�
чити розвиток мережі нових елементів іннова�
ційної інфраструктури (регіональних кредитних
та венчурних фондів, компаній зі страхування
інноваційних ризиків та зі страхування експорту
інноваційних продуктів); у межах завдань програ�
ми тільки до 2012 року в Запорізькій області буде
створено 45 інноваційних підприємств, які будуть
мати понад 2220 нових робочих місць для висо�
кокваліфікованих фахівців; залучити понад
1000,00 млн. грн. інвестицій для реалізації інно�
ваційних проектів; провадити цілеспрямовану
підготовку та перепідготовку фахівців для залу�
чення до інноваційного процесу та ін. [6].

На думку фахівців [7], формування регіональ�
ної інноваційної політики, яка була б здатна за�
безпечити реалізацію зазначених вище завдань,
має базуватися на таких основних принципах:

системний підхід до формування регіональ�
ної інноваційної політики;

створення регіональної інноваційної інфра�
структури, що враховує специфіку територій, з
наступною інтеграцією в єдину систему;

узгодженість середньострокових пріоритет�
них напрямів інноваційної діяльності регіональ�
ного та загальнодержавного рівнів (згідно із За�
коном України «Про пріоритетні напрями інно�
ваційної діяльності в Україні»);

концентрація ресурсів на пріоритетних напря�
мах з чітким визначенням джерел фінансування.

Аналізуючи регіональний досвід світової
практики щодо реалізації інноваційної політики,
можна зробити висновок, що забезпечення інно�
ваційного розвитку регіонів має здійснюватися за
такими основними етапами:

формування і законодавче забезпечення дер�
жавної політики підтримки інноваційного роз�
витку регіонів;

формування ефективно діючої регіональної
інноваційної інфраструктури;

розроблення програм інноваційного розвитку
конкретних регіонів з урахуванням пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності регіонального
рівня;

реалізація програм інноваційного розвитку
регіонів з поточним корегуванням [8].

На сьогодні переважна більшість регіонів поз�
бавлена власних коштів для фінансування інновацій.
Вирішення проблеми лежить у площині надання
більшого регіонального самоврядування, посилення
фіскальних повноважень регіонального управління,
залучення зовнішніх фінансових джерел. Такі фінан�
сові інструменти, як гранти, позики, акціонерний
капітал і непряма підтримка, становлять базові еле�
менти регіонального фінансового ланцюжка вар�
тості. Головне — як для публічного, так і для приват�
ного секторів у процесі забезпечення фінансовими
ресурсами інноваційного розвитку — це скоордину�
вати свою діяльність таким чином, щоб різні елемен�
ти цього ланцюга були взаємозалежними й ефектив�
но взаємодіяли. В Україні ні на центральному, ні на
регіональному, ні на місцевому рівнях не сформовані
відповідні умови для побудови інноваційно�інвести�
ційної моделі розвитку регіонів.

Тому активізація інвестиційно�інноваційних
процесів у регіоні повинна забезпечуватися:

— об’єднанням зусиль органів державної вла�
ди на місцях, підприємств та установ, незалежно
від форм власності, для залучення інвестицій в
економіку області;

— створенням системи координації взаємодії
органів державної влади, підприємств, установ,
банків, консалтингових та інформаційних фірм
для залучення інвестицій;

— наданням інформації вітчизняним та іно�
земним інвесторам про потенційні можливості
підприємств, організацій та установ області;

— раціональним використанням інвестицій�
них і кредитних ресурсів;

— підвищенням конкурентоспроможності
підприємств регіону та їх продукції на внутріш�
ньому та зовнішньому ринках;
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— розробкою регіональних інвестиційних та
інноваційних програм, проектів, пропозицій для
залучення інвестицій на технічне переобладнан�
ня підприємств машинобудування з метою випус�
ку продукції кінцевого циклу;

— освоєнням нових технологій і стабіліза�
цією роботи підприємств регіону;

— підвищенням привабливості для інвесторів
великих підприємств регіону;

— розвитком малого та середнього бізнесу, спри�
янням створенню інноваційних підприємств [9].

Таким чином, найважливішим етапом фор�
мування національної інноваційної системи є її
первинний рівень — регіональна інноваційна
складова. Регіональні інноваційні системи ство�
рюються для консолідації активів регіону й оп�
тимального використання його потенціалу, а
саме: сприяють збільшенню надходжень до місце�
вих бюджетів, підвищенню конкурентоспромож�
ності економіки, залученню і збереженню високо�
кваліфікованого персоналу та ін.

Ефективність функціонування таких систем
потребує не тільки високих витрат на наукову та
освітню діяльність, а й інституційних умов, се�
ред яких переважно виділяють: конкурентоспро�
можний підприємницький сектор та інтеграцію
в глобальну інноваційну систему.

Інвестиційна привабливість регіону грає виз�
начну роль у системі комплексного підходу до оцін�
ки ефективності функціонування регіональної еко�
номіки. Наслідком високого ступеня інвестиційної
привабливості території повинне стати підвищен�
ня соціально�економічної результативності функ�
ціонування регіонального відтворювального комп�
лексу та інтенсивність залучення ресурсів.

Ступінь інвестиційної привабливості є виз�
начальною умовою активної інвестиційної діяль�
ності, а отже, й ефективного соціально�еконо�
мічного розвитку регіональної економіки.

Головними напрямками державної науково�
технічної політики в регіонах повинно бути ство�
рення умов для забезпечення інноваційно орієн�
тованого розвитку економіки і проведення струк�
турної і технологічної перебудови виробничої і
соціальної сфер.

Висновки. Розвиток економіки України та
її регіонів неможливий без масштабних інвес�
тицій в інновації, які являють собою найваж�
ливіший фактор економічного зростання й
відновлення, що забезпечує можливість модер�
нізації діючих виробництв, створення і впро�
вадження новітньої техніки і технологій, сучас�
них систем організації та управління економі�
чними процесами, якісного відновлення рин�
кової інфраструктури.

Активізація інвестування є складовою части�
ною економічної політики, яка проводиться держа�
вою, галузями, регіонами, підприємствами, шляхом
встановлення масштабів і структури інвестицій,

джерел формування, напрямків їх раціонально�
го використання, відновлення технічної бази ви�
робництва, розвитку ринкових механізмів та
підвищення рівня життя населення. Вона перед�
бачає стратегічне прогнозування і планування
інвестиційного процесу в реальному секторі еко�
номіки, сприяє вирішенню завдань соціально�
економічної стратегії країни і спрямовується на
реконструкцію тих підприємств, які здатні за ко�
роткий термін стати конкурентоспроможними
на світовому ринку, задовольняти внутрішній
попит населення в продукції та послугах, підви�
щувати зайнятість населення, отримувати висо�
кий прибуток і сплачувати податки, відроджува�
ти вітчизняне виробництво і скорочувати не�
обхідність імпорту товарів, розвивати науку та
наукоємні виробництва.
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