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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
THEORETICAL BASIS OF THE REGION`S INNOVATIVE DEVELOPMENT

У статті розглянуто окремі теоретичні 
підходи до визначення сутності понять 
«інновація», «інноваційний процес», «інно-
ваційний розвиток», «інноваційний розви-
ток регіону». Обґрунтовано необхідність 
формування моделі інноваційного розвитку 
регіону, окреслено основні чинники впливу 
на інноваційний розвиток регіону. Дослі-
дженням підтверджено, що інноваційний 
розвиток регіону як об’єктивний процес 
тісно пов’язаний із розвитком науки і тех-
ніки, при цьому для забезпечення резуль-
тативності цього процесу зумовлюється 
необхідність формування дієвої системи 
управління, що уможливить прийняття 
виважених управлінських рішень під час 
упровадження інновацій.
Ключові слова: інновації, інноваційний про-
цес, інноваційний розвиток, інноваційний роз-
виток регіону, нововведення.

В статье рассмотрены отдельные тео-
ретические подходы к определению сущ-
ности понятий «инновация», «инновацион-
ный процесс», «инновационное развитие», 
«инновационное развитие». Обоснована 
необходимость формирования модели инно-
вационного развития региона, определены 
основные факторы влияния на инновацион-
ное развитие региона. Исследованием под-
тверждено, что инновационное развитие 

как объективный процесс тесно связан с 
развитием науки и техники, при этом для 
обеспечения результативности этого 
процесса обусловливается необходимость 
формирования действенной системы 
управления, что позволит принять взве-
шенные управленческие решения при вне-
дрении инноваций.
Ключевые слова: инновации, инноваци-
онный процесс, инновационное развитие, 
инновационное развитие, новшества.

The article considers separate theoretical 
approaches to the definition of concepts such as 
«innovation», «innovation process», «innovative 
development», «region`s innovative develop-
ment». The necessity of the region`s innovative 
development model formation is substantiated; 
the main factors influencing on the region`s inno-
vative development are outlined. The research 
confirms that the region`s innovative develop-
ment as an objective process, is closely inter-
related with the scientific and technological 
development, while ensuring the marked pro-
cess effectiveness is determined by the effective 
management system formation that enables the 
acceptance of balanced management decisions 
in the innovation implementation.
Key words: innovations, innovation process, 
innovative development, region`s innovative 
development, novation.

Постановка проблеми. Нині актуалізується 
питання інноваційного розвитку національ-
ної економіки у цілому й регіональної зокрема. 
Складні умови господарювання зумовлюють 
необхідність формування інноваційної моделі 
розвитку передусім на регіональному рівні. 
Пошук оптимальної моделі інноваційного розви-
тку потребує дослідження наукових підходів до 
розкриття його сутності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення питань інноваційного розвитку, окрес-
лення концептуальних основ і забезпечення 
управління зазначеним розвитком відобража-
ється у працях вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Зокрема, цим питанням присвячено наукові 
праці: І. Вахович [2], Г. Денисюк [2], А. Власова 
[3], С. Ілляшенка [10], Д. Карлюка [12], М. Кон-
дратьєва [13], Л. Куцеконя [14], М. Рошка [15], 
О. Веремейчика [15], Б. Твисса [16], С. Тихоми-
рова [17], Л. Федулової [18], Й. Шумпетера [19; 
20] та ін.

Незважаючи на значні наукові доробки у сфері 
інноваційного розвитку, додаткового дослідження 
потребують питання регіонального розвитку на 
інноваційній основі.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в окресленні сутнісних особливостей 
трактування поняття інноваційного складника роз-
витку регіону в умовах трансформаційних змін 
в економічній системі країни та її регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування інноваційної економічної системи 
розвитку є стратегічним напрямом перспектив-
ного зростання будь-якої країни. Нині на сучас-
ному етапі суспільного розвитку вирішення 
проблемних питань щодо забезпечення зба-
лансованого регіонального зростання потребує 
швидкого розроблення, впровадження та засто-
сування у виробництві сучасних технологічних 
і організаційних ідей, нової техніки на інновацій-
ній основі.

Дослідження свідчить, що одним із перших 
в окресленні ролі інновацій в економічному роз-
витку був вітчизняний учений-економіст М. Кон-
дратьєв, праці якого стосуються вивчення великих 
циклів кон’юнктури, де вченим обґрунтовано, що 
перед початком зростаючої хвилі відбувається 
активізація інноваційних процесів, а на початку 
понижувальної хвилі – пожвавлення нововведень, 
пов’язаних із реорганізацією економічних зв’язків.

Як модель розвитку інноваційний розвиток бере 
початок із часів Великої депресії (1929-1933 рр.), 
тривалої стагнації економіки багатьох країн. Саме 
у цей період відбувається активне стимулювання 
і підтримка урядами США і західноєвропейських 
країн нововведень в організацію і технологію 
виробництва [5]. У післявоєнний період відбува-
ється масове формування інноваційних стратегій 
розвитку країн і регіонів, створення «нової еконо-
міки». Цьому послужив початок «холодної війни», 
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а лідерами в інноваційному розвитку стала аеро-
космічна і військова промисловість. США в 1976 р. 
приймає закон, у якому передбачено основні поло-
ження інноваційної політики і визначено джерела 
фінансування [8]. Пізніше подібні законодавчі акти 
приймаються у країнах Західної Європи, зокрема 
у Франції та Німеччині.

Теорія інновацій, яка є основою теорії іннова-
ційного розвитку, обґрунтована Й. Шумпетером 
у 1912 р. у науковій роботі «Теорія економічного 
розвитку», а також у праці «Капіталізм, соціалізм 
і демократія» (1942 р.) Саме йому належить тер-
мін «інновація» як «...процес промислової мута-
ції, який безперервно революціонізує економічну 
структуру зсередини, безперервно руйнуючи стару 
структуру і безперервно створюючи нову. Цей про-
цес творчого руйнування є істотним фактом щодо 
капіталізму» [19; 20].

Поняття «інновація» у науковій сфері з’явилося 
порівняно недавно (початок XX ст.). Воно має 
багатоаспектний зміст, оскільки використовується 
у різних сферах знань. Проте вся історія розвитку 

цивілізацій пов’язана з пошуком нових ідей і шля-
хів їх реалізації для вдосконалення знарядь праці 
і організації господарського та суспільного життя 
за рахунок акумуляції й систематизації знань, що 
втілюються у технічних засобах, громадських і гос-
подарських перетвореннях.

Термін «інновація» походить від латинського 
слова innovation, що означає зміну, оновлення, тобто 
появу будь-якого нововведення, яке призводить до 
змін у громадській або господарській діяльності.

В енциклопедичній літературі інновація пода-
ється як «новий підхід до конструювання, виробни-
цтва, збуту товарів, завдяки чому інноватор та його 
компанія здобувають переваги над конкурентами» 
[7, с. 656]. Водночас за міжнародними стандартами 
досліджувана категорія має ширше обґрунтування, 
оскільки її визначають як кінцевий результат іннова-
ційної діяльності, відображений у вигляді нових чи 
вдосконалених продуктів, упроваджених на ринку, 
нового чи вдосконаленого технологічного процесу, 
що використовується у практичній діяльності, або 
нового підходу до соціальних послуг [10, с. 9].

 Класифікаційні ознаки інновацій 
та інноваційних процесів

За змістом та 
сферами 

застосування:
технічні, 

екологічні, 
соціальні, 

організаційно-
управлінські

За ступенем 
новизни та 

глибини змін:
абсолютна, 

відносна, 
умовна,

часткова,
новий вид,

нове покоління 

За масштабом 
перебігу:
глобальні, 
локальні,

внутрішньо-
організаційні 

За етапами 
життєвого 

циклу 
нововведень:
використання 
нововведень,

перегрупування,
ліквідація

 

За ступенем 
впливу 

на зміни:
радикальні,
революційні,

модифіковані,
комбіновані 

За сферами 
розроблення і 
поширення:
промислові,

торговельно-
посередницькі,

аграрні,
правові,

науково-педагогічні
 

За рівнем 
розроблення і 
поширення:

державні,
регіональні,

галузеві,
корпоративні

За спрямованістю 
дій:

розширюючі,
раціоналізуючі,
уповільнюючі 

Рис. 1. Класифікація інновацій та пов’язаних із ними інноваційних процесів [3, с. 26]
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Науковці по-різному трактують поняття «інно-
вації». Так, Р. Джонстон, Д. Дессен, Д. Аллі, 
Л. Водачек, О. Водачекова розглядають інновацію 
через призму оновлення техніки і технологій у про-
цесі промислового виробництва.

Найбільш узагальнюючим класифікаційним 
підходом до розкриття сутнісних ознак інновацій 
та інноваційних процесів є напрацювання А. Вла-
сової (рис. 1).

Інновації безпосередньо пов’язані з реаліза-
цією інноваційних процесів. У цілому «інновація» 
та «інноваційний процес» подібні, однак не тотожні 
поняття, оскільки інноваційний процес «пов’язаний 
зі створенням, освоєнням і поширенням іннова-
цій» [9, с. 9]. Ми погоджуємося з думкою вчених Дж. 
Брайта і Б. Твісса, що це – «єдиний свого роду про-
цес, який поєднує науку, техніку, економіку, підприєм-
ництво та управління в єдине ціле» для одержання 
суттєвих ефектів і ліпшого задоволення суспільних 
потреб [16, с. 30]. Окремі вчені виокремлюють інно-
ваційний процес «як систематичний розвиток і прак-
тичне відпрацювання нових ідей» [22, с. 118].

Теорія інноваційного розвитку спирається 
також на наукові відкриття М. Туган-Баранов-
ського, який стверджував, що нерівномірність 
і циклічність розвитку економіки залежать від 
науково-технічного прогресу. На думку М. Кондра-
тьєва, нерівномірність науково-технічного про-
гресу і нагромадження капіталу призводить до 
періодичності розвитку економіки з інтервалом 
у приблизно 50 років [13]. Його теорія отримала 
назву «цикли Кондратьєва». Таким чином, кожен із 
циклів розвитку економіки має в основі відповідні 
технологічні революції і відповідний термін упро-
вадження їх результатів. Взявши за основу ці тео-
рії розвитку економки, Й. Шумпетер [20] доповнив 
їх теорією інновацій, згідно з якою саме великі 
цикли викликають процес нововведень, а підпри-
ємці схильні до впровадження технологічних або 
організаційних новацій, яке призводить до перебу-
дови структури економіки за допомогою інновацій 
та початку нового технологічного укладу. Ці тео-
ретичні досягнення дали змогу стверджувати про 
існування технологічних укладів із домінуванням 
певної категорії технологій, які й формують певні 
етапи інноваційного розвитку [21].

Тісним є зв’язок наведених вище трактувань із 
поняттям «інноваційний розвиток», який розгля-
дається вченими як тип розвитку підприємства, 
галузі, регіону й економіки у цілому. Л. Федулова 
окреслює інноваційний розвиток як зростання 
показників економіки у цілому за рахунок реа-
лізації інноваційних проектів і впровадження 
результатів інновацій, які виражаються у пози-
тивній динаміці основних економічних показників 
[18]. С. Ілляшенко трактує інноваційний розвиток 
із погляду господарювання як процес постійного 
пошуку та використання нових способів реаліза-

ції потенціалу підприємств в умовах зміни зовніш-
нього середовища в рамках місії підприємства, 
його мотиваційної діяльності, який пов’язаний із 
модифікацією нових ринків збуту [11].

Інноваційний розвиток розглядається як склад-
ний процес прикладного характеру, завдяки якому 
створюються й упроваджуються інновації, мета 
яких – якісні зміни об’єкта управління та одержання 
економічного, соціального, екологічного, науково-
технічного або іншого виду ефекту, пов’язаного 
з необхідною умовою виживання і розвитку підпри-
ємств у довгостроковій перспективі [12].

Л. Куцеконь [14] уводить поняття «інноваційно 
спрямований розвиток» і трактує його як «розви-
ток, що досягається шляхом тісної взаємодії соці-
альної політики, науки і виробництва, спрямова-
ний на задоволення соціальних потреб населення, 
забезпечення якісних перетворень, упровадження 
нової техніки, прогресивних технологій, підви-
щення інтелектуального потенціалу, використання 
нових організаційних форм і методів управління, 
підвищення рівня і глибини використання іннова-
ційних ресурсів підприємства».

М. Рошко та О. Веремейчик [15] пропонують 
розглядати «інноваційний розвиток як процес 
переходу від одного конкурентного, фінансово-
економічного стану і позиції на ринку в інше, 
краще, сильніше і стійке в довгостроковій пер-
спективі за рахунок реалізації інновацій різного 
ступеня складності і сфери використання».

С. Ілляшенко виокремив напрями інноваційного 
розвитку з погляду їх стратегічної спрямованості 
[11], які є загальними і можуть використовуватися 
за відповідних умов: збалансований інноваційний 
розвиток (за безперервних і поступових технічних 
змін); наступає інноваційний розвиток (за необхід-
ності подолання технологічних розривів і досяг-
нення випередження або збереження лідерства); 
захищає інноваційний розвиток (спостереження 
за діями підприємств лідерів на ринку); абсорбує 
інноваційний розвиток (імітація інноваційних пере-
творень і забезпечення виробничого процесу).

І. Вахович та Г. Денисюк розглядають регіональні 
особливості інноваційного розвитку як «якісно новий 
рівень збалансованого розвитку господарського 
комплексу регіону за рахунок упровадження іннова-
ційних програм, що забезпечують оновлення й наро-
щення його економічного потенціалу» [2, с. 141].

Згідно з визначенням С. Тихомирова, іннова-
ційний розвиток регіону – це «цілеспрямований 
і керований процес змін у різних сферах життя, 
спрямований на досягнення високої якості життя 
на території регіону, з найменшим збитком для 
природних ресурсів і найбільшим рівнем задо-
волення поточних і перспективних колективних 
потреб населення та інтересів держави» [17, с. 34].

Інноваційний розвиток регіону схематично 
можна зобразити як модель перспективного роз-
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витку регіону (рис. 2), що є складним механізмом, 
який постійно розвивається.

Модель інноваційного розвитку регіонів зале-
жить від національної ознаки і способу форму-
вання й функціонування національної інноваційної 
системи. Формування і реалізація моделі іннова-
ційного розвитку держави пов’язані з її інновацій-

ною політикою і неможливі без ефективного функ-
ціонування національної інноваційної системи, 
складовою частиною якої повинна бути ефективна 
регіональна інноваційна система, спрямована на 
формування сприятливих умов для соціально-
економічного розвитку регіону на основі передо-
вих досягнень науки і техніки [4].
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Рис. 3. Чинники впливу на інноваційний розвиток регіону [6, с. 16]
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Узагальнення теоретичних підходів до іннова-
ційного розвитку регіону уможливило виокрем-
лення його залежності від впливу факторів (рис. 3).

Чинники впливу на інноваційний розвиток регі-
ону формуються на основі законодавчих, органі-
заційно-управлінських, фінансово-економічних, 
техніко-технологічних, екологічних, гуманітарних 
та інформаційних.

Зокрема, на основі законодавчої бази сфор-
мовано правові основи інноваційного розвитку 
держави, регіону та підприємств шляхом затвер-
дження системи законних та підзаконних актів; 
організаційно-управлінські чинники впливають на 
процес організації та управління у сфері інновацій; 
фінансово-економічні чинники визначають осо-
бливості грошово-кредитних, бюджетних та подат-
кових взаємовідносин у процесі здійснення інно-
ваційної діяльності; техніко-технологічні чинники 
впливають на технічні та технологічні аспекти 
зазначеної діяльності підприємств регіону; еко-
логічні чинники визначають вплив нових матеріа-
лів, видів енергії на стан довкілля та інноваційну 
діяльність підприємств регіону; гуманітарні чин-
ники шляхом регулювання рівня знань населення 
регіону впливають на його освіченість, а також 
рівень розвитку науки в регіоні та країни у цілому; 
інформаційні чинники мають безпосередній вплив 
на використання інформаційних ресурсів у про-
цесі впровадження інновацій.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнення наукових підходів до розкриття сут-
ності досліджуваних понять дало змогу окреслити 
власне бачення щодо обґрунтування регіональ-
ного інноваційного розвитку, який повинен базу-
ватися на впровадженні інноваційних технологій, 
формуванні і реалізації управлінських підходів 
у сфері інноваційної діяльності, передусім при-
йнятті обґрунтованих, виважених і адекватних 
рішень для забезпечення збалансованого регіо-
нального розвитку на інноваційній основі.

Водночас зазначений розвиток супроводжу-
ється трансформацією змін в економічній системі 
регіону, стосується як кількісних, так і якісних пере-
творень у процесі життєзабезпечення населення 
країни і регіонів.
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