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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Економіка кожного регіону розглядається як невід’ємна частина економіки
держави, а також як самостійна цілісна система, що має власні джерела доходів та цілі
розвитку, унікальний ресурсний потенціал.

На сьогодні регіональний розвиток в Україні характеризуються розбалансованою
структурою економіки, низьким рівнем інноваційної діяльності, зниженням
виробничих потужностей підприємств та їхньою технологічною відсталістю тощо. Ті та
інші характеристики регіонального розвитку посилюють залежність соціально-
економічного стану території від центральних органів влади та зовнішньоекономічної
ситуації. Зменшують активність територіальних громад до акумулювання фінансових
ресурсів через неефективність системи їх перерозподілу та використання.

Варто зазначити, що невід’ємною складовою ефективного розвитку регіону є
стабільний економічний та соціальний розвиток органів місцевого самоврядування.
Оскільки до фінансових систем органів місцевої влади належить значна частина
внутрішнього валового продукту (ВВП), перерозподіляючи який, вони здійснюють
вплив на процес суспільного відтворення, проводять політику щодо підвищення якості
та рівня життя громадян, створення сприятливих умов для розвитку малого і
середнього бізнесу[4, с. 18-19].

Важливим показником конкурентоспроможності регіонів є зростання ділової
активності та оптимізація структури підприємництва. Враховуючи те, що покращення
економічного розвитку регіонів в Україні потребує значних фінансових і матеріальних
ресурсів, то процес підвищення конкурентоспроможності буде тривалим і затратним.

Таблиця 1
Індекс конкурентоспроможності регіонів України в 2013 р.[2, с. 7].

№ Регіон Індекс № Регіон Індек
с

1 м. Київ 4,4 15 Івано-Франківська 3,98
2 Харківська 4,25 16 Вінницька 3,97
3 Одеська 4,18 17 Волинська 3,97
4 Донецька 4,17 18 Черкаська 3,96
5 Дніпропетровська 4,15 19 Миколаївська 3,96
6 Львівська 4,07 20 Закарпатська 3,96
7 Київська 4,06 21 Луганська 3,96
8 Запорізька 4,03 22 Чернівецька 3,95
9 Полтавська 4,02 23 Чернігівська 3,93
10 м. Севастополь 4,01 24 Тернопільська 3,88
11 АР Крим 4 25 Житомирська 3,88
12 Рівненська 4 26 Херсонська 3,87
13 Хмельницька 3,98 27 Кіровоградська 3,83
14 Сумська 3,98 Україна (в середньому за регіонами) 4,01

Індекс конкурентоспроможності регіонів України в 2013 році знаходився в межах
3,83 - 4,4 та вказував на значну диференціацію регіонів за рівнями основних
економічних показників, яка суттєво впливає на розмір оплати праці, трудову міграцію
населення в межах країни та на зниження зацікавленості щодо вдосконалення
ефективності використання наявного ресурсного потенціалу регіону. Залишає
негативний відбиток на територіальній єдності та цілісності держави, створює
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економічну основу для сепаратизму та автономізації.
Щодо політики держави у сфері соціально-економічного розвитку регіонів, то

вона повинна бути спрямована на покращення соціальної, виробничої та
комунікаційної інфраструктури, на залучення міжнародного капіталу та на мінімізацію
економічних диспропорцій у показниках рівня життя громадян України незалежно від
місця проживання. Тому, «прямим» механізмом стимулювання розвитку регіонів
залишається державна фінансова підтримка, яка кожного року надається регіонам з
різних джерел фінансування. З метою стимулювання регіонального розвитку Мінрегіон
у 2013 році здійснював реалізацію та супровід 23 бюджетних програм та субвенцій на
загальну суму понад 2,7 млрд. грн. На об’єкти будівництва у 2013 році було
спрямовано 2 300 млн. грн., на інші заходи, в тому числі придбання обладнання та
погашення кредиторської заборгованості 654 млн. грн., нерозподілений залишок
(станом на 01.09.2013) становив 622 млн. грн. Загалом роботи ведуться на 1 495
об’єктах соціального значення[1].

Оскільки, Мінрегіон є партнером міжнародних організацій, які реалізовують в
Україні ряд програм технічної та фінансових допомоги, то слід зазначити, що декілька
регіонів вже долучились до глобальних міжнародних процесів, спрямованих на
використання місцевою владою максимальної кількості джерел фінансування. Одним з
таких проектів є Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в
Україні» DESPRO, який розпочато в нашій державі з 2007 року. Впродовж перших двох
фаз проекту, що проходили у АР Крим, Вінницькій та Сумській областях, з метою
покращення якості водопостачання реалізовано 78 проектів на суму близько 37,3 млн.
грн. У третій фазі (2013-2017 рр.) до проекту планують долучитися Дніпропетровська
та Івано-Франківська області, частка внеску проекту DESPRO складатиме 40% від
загальної вартості проектів[1].

Отже, сучасні проблеми в розвитку регіонів України потребують розроблення
інноваційних підходів до формування регіональної політики. Серед інновацій, що
сприятимуть розвитку регіонів, важливе значення має використання потенціалу та
переваг міжрегіонального співробітництва, що дозволить послабити соціальну
напруженість в країні, а також створення регіональних і міжрегіональних кластерів, що
стимулюватимуть залучення інвестицій до інноваційно зорієнтованих комплексів
регіонів[3, с. 3]. Інноваційність підходів до регіонального розвитку повинна бути
направлена на мотивацію регіонів до саморозвитку та на пошук прихованого
ресурсного потенціалу регіону і раціональне його використання, на зменшення
дотаційних і субвенційних механізмів підтримки регіонального розвитку. Також слід
зазначити, що невід’ємною складовою інноваційного розвитку є наявність
законодавства, яке сприятиме впровадженню інновацій як в економічній сфері регіонів,
так і в суспільстві в цілому.
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