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У статті розкрито механізм розроблення і реалізації стратегії інноваційного розвитку регіону. Розглянуто досвід зарубіжних 
країн, де використовуються стратегії інноваційного розвитку. Обґрунтовано модель процесу розроблення і реалізації зазначеної 
стратегії, окреслено стратегічні цілі інноваційного розвитку регіону та структура його інноваційної стратегії.
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Постановка проблеми. Інноваційний розвиток 
регіону безпосередньо залежить від його соціально-
економічного становища та вирішення проблемних 
питань регіонального зростання. Окреслення стра-
тегії інноваційного регіонального розвитку спря-
мовується саме на розв’язання проблемних питань 
життєзабезпечення в межах економічної системи, 
формування результативного управлінського під-
ходу, що сприятиме прийняттю адекватних рішень з 
метою підвищення стійкості зазначеної системи. 

У сучасних умовах проблема розроблення ефек-
тивної стратегії інноваційного розвитку регіону є 
вкрай актуальною, оскільки будь-яка територіальна 
одиниця має певні властивості й відмінні риси, 
зумовлені геополітичним, геостратегічним розміщен-
ням регіону, а також соціально-економічними, при-
родними, політичними, етнічними та іншими чин-
никами його розвитку. Необхідність застосування 
стратегічного планування у регулюванні інновацій-
ної діяльності регіону не викликає сумніву, однак 
ефективність цього процесу залежатиме від сукуп-
ності регіональних факторів і проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню механізму розроблення і реалізації страте-
гії інноваційного розвитку регіону в останні роки 
приділяється досить уваги, цьому присвячено нау-
кові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених, 
таких як Н. Рудь [1], Л. Кудабаєва [2], О. Доценко 
[3], Т. Куценко [4], І. Кутєєв [5], В. Моісеєв [6], 
К. Прокоф'єв [6].

Питання інноваційного розвитку в межах регіо-
нальної економічної системи досліджуються багатьма 
вченими-економістами. Водночас в умовах ринкової 
нестабільності дослідження зазначеної проблематики 
вимагають подальшого розвитку і поглиблення.

Постановка завдання. Дослідження механізму 
інноваційного розвитку регіону, а також форму-
вання моделі процесу розроблення і реалізації стра-
тегії його інноваційного розвитку доцільно здійсню-
вати на основі і з урахуванням зарубіжного досвіду. 
Необхідним видається також окреслення мети фор-
мування стратегії інноваційного розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У про-
цесі формування моделі регіональної інноваційної 
системи виникає потреба розроблення концептуаль-
них основ інноваційної стратегії регіонів. Питання 
інноваційної спрямованості розвитку регіону 
пов’язується передусім із розробленням його інно-
ваційної стратегії, з формуванням збалансованого 
набору політик, створенням розгалуженої інновацій-
ної інфраструктури, що дасть змогу забезпечити його 
конкурентоспроможність. У зв'язку з цим доцільним 
є окреслення завдань, умов, важелів і механізмів, 
облік яких необхідний у процесі розроблення регіо-
нальної моделі інноваційного розвитку [1].

З метою забезпечення стратегії інноваційного 
розвитку регіону необхідним є створення розвине-
ної інфраструктури і, найголовніше, розроблення 
основних напрямів ефективної національної іннова-
ційної стратегії, нових механізмів її стимулювання. 
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До останніх належать спеціальні цільові фонди, 
державні гранти, кредитування та фінансування на 
пільгових умовах, амортизація і пільгове стимулю-
вання інноваційних розробок, ініціювання іннова-
ційних програм [2, с. 25].

Механізм інноваційного розвитку регіону може 
розглядатися на макрорівні, де формуються стратегії 
інноваційного розвитку регіону, створюється іннова-
ційний клімат у країні загалом та на регіональному 
рівні зокрема, де створюються умови для впрова-
дження зазначеної стратегій.

Дієвий механізм інноваційного розвитку регіону 
починається з ефективних організаційних кроків, 
які є основою організаційного механізму (рис. 1).

Механізм інноваційного розвитку регіону охо-
плює організаційні, економічні, фінансові методи 
впливу, спрямовані на інноваційний розвиток регі-
ону з метою підвищення його соціально-економіч-
ного рівня та конкурентоспроможності.

Наведемо приклад із досвіду зарубіжних країн, в 
яких використовуються і реалізовуються такі іннова-
ційні стратегії (табл. 1). 

З урахуванням стратегій інноваційного розвитку 
зарубіжних країн окреслимо стратегічні цілі іннова-
ційного розвитку регіону: 

– орієнтування на наукові дослідження і під-
тримка їх результатів; 

– регулювання напрямів науково-технічного 
розвитку; 

– стратегічне планування; фінансова підтримка, 
розміщення ресурсів; 

– освіта та підготовка кадрів; 
– організація передачі технологій; 
– ліцензійно-патентне право; 
– моніторинг та оцінка інновацій.
На основі цілей інноваційного розвитку регіону 

доцільним є формування структури інноваційної 
стратегії регіону (рис. 2).

Таблиця 1
Стратегії інноваційного розвитку [4, с. 310]

Вид інноваційної стратегії Сутність стратегії інноваційного розвитку
Країни, в яких 
реалізується 

стратегія

Стратегія перенесення, або 
стратегія «пере-слідування», 

копіювання продукції

Використання наявного зарубіжного науково-технічного потен-
ціалу через закупівлю ліцензій на високоефективні технології 
для освоєння випуску конкурентоспроможної продукції, що 
вже виробляється в розвинутих країнах

Японія

Стратегія запозичення, або 
стратегія лідерних технологій

Використання власного науково-технічного потенціалу на 
основі нагромадження основного капіталу для виробництва 
наукоємної продукції високорозвинених держав світу, форму-
вання попиту на неї і виходу на нові ринки

Країни Південно-
Східної Азії

Стратегія нарощування, або 
інноваційно-проривна стратегія

Використання власного науково-технічного потенціалу, ство-
рення принципово нових видів продукції, що випереджають 
сучасні зразки на одне-два покоління, досягнення інтеграції 
фундаментальної та прикладної науки

США, країни  
Західної Європи

Рис. 1. Складники механізму інноваційного розвитку регіону  
за методами впливу [3, с. 34]
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Отже, проаналізувавши структуру інноваційної 
стратегії регіону, можна стверджувати, що переду-
сім здійснюється оцінювання стартових регіональ-
них умов, обґрунтування конкурентних позицій та 
стратегічних викликів на базі інформаційних даних 
державної статистики, де проводиться аналіз соці-
ально-економічного стану регіону.

Доповненням до теоретичних підходів є виокрем-
лення даних стосовно аналізу стану інноваційної 
сфери регіону, фінансового забезпечення реалізації 
стратегії, окреслення місця і ролі інноваційної полі-
тики в соціально-економічному розвитку регіону, 
очікуваних результатів.

Оцінювання інноваційного потенціалу регіону 
здійснюється в розрізі шести складників, зокрема 
наукового потенціалу, кадрового потенціалу, тех-
нічного потенціалу, фінансово-економічного потен-
ціалу, рівня інноваційної активності організацій й 
інформаційного потенціалу.

Наступними кроками є формування стратегічного 
бачення перспектив соціально-економічного розви-
тку, цілей та завдань реалізації стратегії, пріоритет-
них напрямів розвитку регіону.

Механізм реалізації стратегії включає середньо-
строкову програму інноваційного розвитку та план 
реалізації програми на певний період часу.

Кінцевим етапом є встанов-
лення алгоритму управління реа-
лізацією інноваційною стратегію 
розвитку регіону.

Схематичне зображення моделі 
розроблення і реалізації іннова-
ційної стратегії розвитку регіону, 
що являє собою структуру циклу 
у вигляді безперервного і досить 
динамічного процесу, даючи змогу 
забезпечити необхідну адекват-
ність і гнучкість, подано на рис. 3.

Навелена модель охоплює 
основні етапи розроблення і реа-
лізації стратегії, що розкривають 
процедуру дій замкнутого циклу. 
Розширивши ці етапи, можна 
виділити такі 4 блоки, як фор-
мування концепції, стратегічний 
аналіз, розроблення стратегії та 
реалізація стратегії. На першому 
етапі передбачається визначення 
місії інноваційного розвитку регі-
ону, його цілей і задуму, тобто 
визначення стратегії.

Задум стратегії повинен міс-
тити основні напрями розвитку 
регіону. Ефективність функціо-
нування регіонального комплексу 
багато в чому залежить від пра-
вильної постановки цілей [7, с. 77].

У загальному вигляді еко-
номічна мета розвитку регіону 
формується як прагнення до під-
вищення виробництва за раху-
нок поліпшення його організації 
та управління, а також упро-
вадження нових технологій та 
інформаційних систем. Після 
визначення цілей і встановлення 
величини розриву між їх реаль-
ним та бажаним рівнем вносяться 
необхідні корективи в основні 
напрями розвитку. Остаточні 

Рис. 2. Структура інноваційної стратегії регіону
Джерело: сформовано автором за джерелом [5, с. 72]

Рис. 3. Модель процесу розроблення і реалізації  
стратегії інноваційного розвитку регіону

Джерело: сформовано автором за джерелом [6, с. 473]
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характеристики цілей встановлюються після роз-
гортання цих напрямів у відповідні приватні страте-
гії. Інноваційна концепція стратегії регіону включає 
мережу приватних стратегій і містить системне уяв-
лення про цілі та основні напрями розвитку, способи 
і засоби досягнення цих цілей [7, с. 77].

Заключним етапом у процесі формування кон-
цепції інноваційної стратегії розвитку регіону є роз-
роблення загальної стратегії, яка передбачає: вибір 
пріоритетів розвитку відповідно до визначених кри-
теріїв; розроблення цільових програм, що містять 
індикатори досягнення певних показників, алгоритм 
дій, обґрунтування потреби в ресурсах, розрахунок 
економічної ефективності; розроблення заходів, що 
забезпечують нормативно-правову захищеність, вдо-
сконалення економічного механізму функціонування 
організаційно-правових форм господарювання; 
визначення кінцевих термінів реалізації стратегії. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
дослідження засвідчило, що спосіб формування і 
якість підготовки впливають на результативність 
інноваційної стратегії, зумовлюючи рівень іннова-
ційної активності регіону. Найкращим способом 
розроблення регіональних стратегій є формування 
механізму інноваційного розвитку регіону із засто-
суванням стратегічного планування в інноваційній 

сфері, що дає змогу підсилити позиції території за 
рівнем інноваційного розвитку.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ  
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті проаналізовано стан підприємств малого бізнесу та інфраструктури підтримки малого підприємництва Закарпатської 
області. Розглянуто сутність інфраструктури підтримки підприємництва, сформульовано мету створення та завдання функціону-
вання, класифіковано елементи інфраструктури, доведено значимість інфраструктури малого підприємництва регіону. Виявлено 
фактори, які стримують розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що в подальших дослідженнях дадуть змогу 
вдосконалити систему прийняття управлінських рішень з надання державної підтримки розвитку малого бізнесу.

Ключові слова: державна підтримка малого бізнесу, підприємництво, інфраструктура підтримки малого підприємництва, 
фінансово-кредитна підтримка, консультаційно-інформаційні послуги, організаційно-правові послуги.

Мица В.В. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье проанализировано состояние предприятий малого бизнеса и инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства Закарпатской области. Рассмотрена сущность инфраструктуры поддержки предпринимательства, сформулированы 
цель создания и задачи функционирования, классифицированы элементы инфраструктуры, доказана значимость инфраструк-
туры малого предпринимательства региона. Выявлены факторы, сдерживающие развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, которые в дальнейших исследованиях позволят усовершенствовать систему принятия управленческих 
решений по предоставлению государственной поддержки развития малого бизнеса.

Ключевые слова: государственная поддержка малого бизнеса, предпринимательство, инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства, финансово-кредитная поддержка, консультационно-информационные услуги, организационно-правовые 
услуги.

Mitsa V.V. DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL ENTERPRISES IN THE REGION (AT THE 
EXAMPLE OF THE ZACARPATHIAN REGION)

The article analyzes the state of small business enterprises and the infrastructure of small business support in the Zacarpathian 
region. The essence of entrepreneurship support infrastructure is considered, the purpose of creation and tasks of functioning are formu-
lated, the classified elements of infrastructure are proved, the importance of infrastructure of small business of the region is proved. The 
factors that hinder the development of the infrastructure of small business support are revealed, which in further researches will allow 
improving the system of making managerial decisions on providing state support for the development of small business.

Keywords: state support of small business, entrepreneurship, infrastructure of small business support, financial and credit support, 
consulting and informational services, organizational and legal services.


