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ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯКМЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ
ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Потрібно зазначити, що інноваційний розвиток регіонів є одним із головних
пріоритетів Європейського Союзу. Так, у травні 1993 р. Європейською Комісією було
випущено комюніке «Взаємодія між політикою науково – технічного і соціально –
економічного розвитку» (№ (93)203). У даному документі теза про консолідацію двох
зазначених напрямків політики одержала розширювальне пояснення. У комюніке
вказується, що розрив у рівнях технологічного розвитку окремих регіонів Європейського
Союзу значно перевищує розходження економічної природи, яка розділяє ці регіони.
Отже, соціально – економічний розвиток відстаючих регіонів, їх «підтягування» до
середньоєвропейського рівня повинен узгоджуватися з розвитком там наукомістких
виробництв і інноваційним розширенням сфери послуг [1, c. 113].

Науковці Бубенко П. Т. та Єсіна В. А. вважають, що інноваційні зміни не тільки
створюють в економічній системі внутрішню енергію економічного розвитку, але й порушують
процес збалансованості і рівноваги, одночасно створюючи можливість зростання шляхом
переходу економічної системи в нову якість. У співвідношенні факторів нерівноваги, плюсів і
мінусів інноваційної стратегії якраз і слід шукати раціональний механізм, що забезпечує
перехід економічної системи до нової пропорціональності, до нового рівноважного стану, до
нового рівня організації та ефективності. Таким чином, через систему інноваційного
стратегічного бачення нової економіки і, в першу чергу, економіки знань, інформації, високих
технологій та сфери послуг у регіональній політиці утворюється досить міцний зв’язок
головних складових забезпечення процесу розвитку.До цих складових відносяться:

- інноваційна інфраструктура – сукупність взаємозалежних, взаємодоповнюючих
виробничо – технічних систем, організацій, фірм і відповідних організаційно –
управлінських систем, необхідних і достатніх для ефективної реалізації інновацій;

- інноваційний потенціал – інформаційні системи, сфера послуг, високі технології,
знання;

- інноваційна діяльність – активна, постійна, спрямована на реалізацію в
суспільній практиці виробничо – технічних досягнень – інновацій діяльність, застосування
прогресивних технологій, машин і устаткування, створених на базі науково-технічних
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки;

- формування регіональної політики з урахуванням регіональної специфіки,
механізмів управління, готовності до інновацій, інноваційної активності, ресурсів та
можливостей.

Ще однією актуальною проблемою є обов’язковий моніторинг ходу реалізації
інноваційних перетворень. Подобний моніторинг, на думку авторів, має з’єднувати, аналіз,
оцінку і прогноз економічного, соціального, екологічного, наукового та інноваційного рівня
розвитку регіону з метою підготовки управлінських рішень і рекомендацій, спрямованих на
стимулювання і розвиток інноваційної діяльності. Моніторинг як інноваційних процесів,
так і загальних процесів структурних змін економіки в регіоні, націлює регіони на
ефективне управління цими процесами [2].

Регіональні інвестиційні проекти у сучасній економіці України повинні стати однією
з найбільш ефективних форм здійснення економічної політики в регіонах, що дозволяє
комплексно вирішити проблеми соціально – економічного розвитку територій. Її
особливістю є створення таких індивідуальних економічних механізмів, які спираючись
на загальні закономірності, підходи та методики в єдиній системі національної економіки
найбільшою мірою враховували б регіональну специфіку з позиції найбільш ефективного
використання ресурсів. Добробут населення – це головний «продукт» розвитку місцевого
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співтовариства, який матеріалізується в конкретних видах продуктів і послуг, що
виражають потреби населення регіону і приносять вигоду в результаті їх виробництва.
Тому цілі розвитку пов’язані з тим, щоб виявити потреби місцевого співтовариства в
товарах і послугах і розробити стратегічні проекти їх реалізації. Ці проекти потребують
вивчення на стадії попередніх досліджень і дозволяють сформулювати цілі розвитку
регіону у сфері виробництва товарів і послуг, запропонованих як підприємствами, так і
місцевими органами влади.

У ході реалізації заходів з розвитку виникають супутні результати, так звані
зовнішні ефекти. Зовнішні ефекти можуть бути і позитивними, і негативними. Прикладом
позитивного ефекту може служити утилізація різного роду відходів, яка приносить вигоду
не тільки продавцям, але й покупцям цієї послуги. Навпаки, хімічний комбінат, що
забруднює атмосферу, створює зовнішній негативний ефект виробництва [3, с. 119].

З точки зору регіональної спільноти, вже на етапі планування інноваційних проектів
важливо знати, який вплив можуть надати прийняті рішення з розвитку на загальну соціо
– еколого – економічну ситуацію в регіоні.

Вирішення цього вкрай складного завдання вимагає застосування системного аналізу як
дисципліни, що займається проблемами прийняття рішень в умовах, коли вибір
альтернативи вимагає опрацювання складної інформації різної фізичної природи. Тому
має бути сформована методика аналізу та оцінки комплексного інвестиційного проекту.

При розробці, аналізі та експертизі інвестиційних проектів використовується ряд
важливих принципів, головними з яких є:

1) принцип альтернативності;
2) моделювання потоків продукції (послуг) та різноманітних ресурсів (у тому числі і

грошових) у вигляді потоків грошових засобів;
3) розробка та експертиза проекту по ряду обов’язкових розділів, таких як технічний,

комерційний, інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий (мікрорівень) та
економічний (макрорівень);

4) використання прийнятих у світовій практиці критеріїв оцінки ефективності
проектів на основі визначення ефекту шляхом зіставлення інтегральних результатів і
витрат з орієнтацією на досягнення необхідної норми доходу на капітал і інших
показників та приведення при цьому майбутніх витраті доходів до умов їх сумірності з
урахуванням теорії цінності грошей у часі;

5) облік невизначеності та ризиків, пов’язаних із здійсненням проекту [4, С.
286-288].

Для успішної реалізації регіональних інвестиційних проектів необхідна наявність в
управлінській підсистемі регіонального системного утворення дієвого механізму
регулювання процесів організації інвестиційної діяльності в регіоні, які базуються на
методології системного аналізу. Використання системного підходу при аналізі
інвестиційних проектів покликане сприяти вирішенню завдання формування та реалізації
комплексної політики розвитку регіонів.
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