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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Розвиток економіки регіону знаходиться в постійній залежності від розвитку
регіональних, національних та світових ринків. В рамках існуючої жорсткої
конкуренції на цих ринках, на сьогоднішній день особливе значення набуває
інноваційний розвиток регіону, оскільки саме інновації на регіональному рівні
покликанні покращити рівень та якість продукції підприємств регіону, створити нові
продукти, напрямки та галузі регіонального виробництва а також, забезпечити
скорочення собівартості та ресурсомісткості у виробничих процесах економіки регіону.
Таким чином, підвищення якості інноваційного розвитку регіону, стає одним з
основних завдань економічної політики регіону.

Регіональна інвестиційна політика є різновидом економічної політики регіону,
що має на меті сприяння соціально-економічному розвитку регіону за допомогою
побудови та регуляції інвестиційних процесів регіону. Одним із складових регіональної
інвестиційної політики є розвиток інвестування в інноваційні проекти регіону.

Основними напрямками інноваційних проектів на регіональному рівні можна
вважати:

- розвиток та впровадження нових інформаційних технологій;
- розвиток та впровадження нових біологічних та медичних технологій;
- розвиток та впровадження технологій енергоефективності регіону;
- розвиток та впровадження нових засобів зв’язку та телекомунікаційних

технологій;
- розвиток та впровадження нових сучасних технологій машинобудування,

приладобудування, мікроелектроніки, нанотехнологій, тощо.
В даному контексті, інноваційний розвиток регіону виражається як економічний

процес регіонального розвитку, в рамках якого за допомогою залучення інвестицій
здійснюється модернізація, розробка та впровадження нових технологій.

Інноваційній розвиток регіону, є структурованим елементом загальної
інвестиційної політики регіону, та має певне кількісне вираженні у вигляді
економічного показника - регіонального інноваційного індексу (Regional Innovation
Index (RII)). Розглядаючи статистичні результати регіонального інноваційного індексу
регіонів можна зробити групування регіонів на три субкатегорії: регіони з високим
рівнем інноваційного розвитку, регіони з середнім рівнем інноваційного розвитку та
регіони з низьким рівнем інноваційного розвитку. Категорія регіонального
інноваційного розвитку при формуванні регіональної інвестиційної політики
характеризує інтенсивність та характер використання інструментів регіональної
інвестиційної політики, що надає змогу підвищити рівень інноваційного розвитку
регіону.

Формування регіональної інвестиційної політики є складним процесом
управління розвитком регіону, в рамках якого, на базі відповідної моделі
розробляються механізми впливу на ті чи інші складові регіональної інвестиційної
політики, підсумком яких є певний прогнозований результат розвитку. Основними
інструментами регіональної інвестиційної політики в рамках інноваційного розвитку
регіону є

- регулювання ресурсів інноваційного розвитку регіону (підвищення освітнього
рівня населення, рівня розвитку науки, рівня фінансування науки та розвитку
інновацій);



- регулювання діяльності підприємців регіону (приватні інвестиції в нові
технології, інтелектуальні активи регіону, зовнішньо-економічні зв’язки);

- аналіз загального стану соціально-економічного розвитку регіону та його
можливостей.
Результатом дії механізмів регіональної інвестиційної політики в напрямку

інноваційного розвитку є постійне та стабільне впровадження в процес регіонального
виробництва інноваційних технологій.

Кумулятивна оцінка сучасного стану інноваційного розвитку регіонів України в
порівнянні в країнами Європи, свідчить про недостатній рівень розвитку як
інноваційних так і інвестиційних процесів практично у всіх регіонах України.
Очевидно, що впровадження інноваційних процесів в економіку регіону потребує
пошуку нових підходів, створення відповідних умов, а також забезпечення належним
фінансуванням та підтримкою, як з боку держави та міжнародних установ, так і з боку
інвесторів. Необхідне не тільки управління цими процесами, а й формування
інвестиційних умов, інвестиційної середи, та інвестиційного клімату регіону, що дасть
змогу підвищити об’єм потенційних ресурсів інноваційного розвитку регіону.
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