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мають більше можливостей для відстоювання своїх інтересів у
цьому секторі;

• основні проблеми кредитування альтернативного енергети-
чного сектора (45% опитаних) в Україні пов’язані з:
— відсутністю джерел довгострокового банківського кредиту-

вання;
— високими позичковими ставками по кредитах.

Створення привабливості інвестицій у галузі альтернативної
енергетикидля комерційних банків значною мірою може бути за-
безпечено відповідною політикою та заходами НБУ(сприяння
пониженню реальної ставки кредиту), нарощення власного стату-
тного капіталу та допомога держави у кредитуванні (сплата від-
сотків по кредиту державою, а кредиту самою фірмою).
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ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Сучасна регіональна політика в Україні передбачає зміцнення
потенціалу розвитку регіонів країни та їхньої конкурентоспро-
можності. Основним пріоритетним завданням регіональної еко-
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номічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспро-
можності регіонів повинен стати розвиток їх науково-техноло-
гічного та інноваційного потенціалу [1, с. 87].

Регіони зіткнулися з проблемою стимулювання економічного
зростання, що базується на інноваціях. Ключовим завданням для
її вирішення постає побудова своїх інноваційних можливостей
навколо існуючих переваг, підтримуючи соціально-економічні
перетворення та створюючи регіональну наукову базу. Все це по-
требує раціонального поєднання інструментів місцевих і держав-
них органів влади для утворення так званих «точок інновацій-
ного зростання», які б забезпечили економічний розвиток усієї
держави.

Майже в усіх країнах ЄС управління дослідженнями та інно-
ваційною політикою базується на взаємодії суб’єктів регіональ-
ної та національної політики (багаторівневе управління) [2, с. 29].
Це факт зумовлює потребу, по-перше, визначити роль місцевих
та центральних органів влади при розробці та використанні ін-
струментів інноваційної політики, по-друге, забезпечити взаємо-
доповнюваність цих інструментів.

У табл. 1 представлено перелік інструментів, які останнім ча-
сом найчастіше використовуються розвинутими країнами світу в
реалізації інноваційної політики. Для вибору оптимального набо-
ру інструментів інноваційної політики варто розглянути їх ево-
люцію. Розвиток інноваційних процесів, що відбуваються в світі
умовно можна поділити на чотири стадії.

На першій стадії (1970-ті — поч. 1980-х рр.) регіональна інно-
ваційна політика зосереджувалась на створенні наукових парків і
територіальній концентрації наукових лабораторій і підприємни-
цького сектору. Основна ідея полягала в переміщенні дослідни-
цької інфраструктури та промислових потужностей у місцевості з
низьким рівнем економічного розвитку.

На другій стадії за основу було взято підтримку технологічних
трансфертів і підприємництва. В кін. 1980-х — на поч. 90-х років
почали активно розвиватися інноваційні бізнес-інкубатори та
агенції з трансферу технологій. Основним пріоритетом було ви-
значено збільшення кількості інноваційних малих і середніх під-
приємств шляхом надання їм фінансової і інформаційної підтри-
мки та послуг щодо трансферу технологій.

Третя стадія, яка тривала протягом 1980-х — на поч. 1990-х
років, полягала в розробці комплексних регіональних інновацій-
них стратегій, що передбачають поєднання наукових досліджень
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у визначеному руслі та формування мереж інноваційних фірм і
кластерів. Активно застосовувалася підтримка інноваційної діяль-
ності малих і середніх підприємств, а також стартапів. Зважаючи
на багато позитивних сторін ця фаза триває ще досі.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ*

Інструменти Характеристика

Наукові та техноло-
гічні парки

Формування територій з розвинутою інфраструкту-
рою, де розміщуються підприємства та науково-
дослідні інститути з метою отримання переваг від
спільного місця розташування, дає можливість роз-
вивати інноваційну діяльність в депресивних регіо-
нах

Об’єднання підпри-
ємств: кластери, ме-
режі підприємств, ін-
новаційні центри

Наявність об’єднань суб’єктів господарювання, які
мають спільні інтереси (виробничі, збутові, фінан-
сові, доступ до наукових розробок тощо) дає мож-
ливість місцевим органам влади здійснювати під-
тримку інноваційної діяльності конкретної цільової
групи, яка відповідає стратегічним напрямкам роз-
витку регіону

Послуги з підтримки
інновацій малих і се-
редніх підприємств

Регіональні відділення національного агентства з
інвестицій можуть сприяти доступу суб’єктів мало-
го і середнього підприємництва до наукових ідей та
розробок суб’єктів регіонального науково-дослід-
ного сектору

Підтримка інновацій-
них стартапів

Така підтримка, як правило, здійснюється шляхом
надання цільових грантів, ініціювання створення
інноваційних інкубаторів і консультативних дорад-
чих служб, заснування інноваційних компаній, які б
пропонували схеми залучення стартового капіталу
та венчурного капіталу на початковій стадії функці-
онування підприємства

Інноваційні ваучери

Це муніципальні або державні цінні папери, які за-
свідчують право підприємства на отримання інфор-
маційних послуг від представників науково-дос-
лідного сектору та погашаються емітентом (місце-
вими органами влади або урядом). Надаючи іннова-
ційні ваучери суб’єктам малого та середнього під-
приємництва місцеві та центральні органи влади
здійснюють фінансування співпраці науково-дослід-
ницьких закладів і малого та середнього бізнесу.
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Закінчення табл. 1
Інструменти Характеристика

Схеми приваблення
кваліфікованих фахів-
ців

Фінансові і нефінансові схеми переманювання нау-
ково-технічних кадрів (схеми кар’єрного росту, гра-
нти, податкові пільги тощо) з метою використання
мобільності працівників як одного з важливих ме-
ханізмів трансферу технологій.

Дослідницька інфра-
структура

Створення та фінансування державних дослідниць-
ких лабораторій, науково-дослідних інститутів та
дослідних університетів, центрів промислових тех-
нологій та їх об’єднань у формі наукових міст

* Складено автором на основі [3, с. 191—194]

Четверта стадія полягає в розробці і реалізації регіональних
стратегій підтримки наукових досліджень. В останні роки вели-
кий акцент робиться на розвитку дослідницької бази в регіонах
через формування наукових кластерів, здійснення масштабних
наукових інвестицій та утворення наукових міст.

В Україні використовується досить обмежений набір інстру-
ментів підтримки інноваційної діяльності. Спостерігається знач-
на централізація інноваційної політики і, як наслідок, невраху-
вання особливостей і потреб кожного регіону зокрема. Вва-
жаємо, що необхідно підвищити роль місцевих органів влади в
стимулюванні інновацій у регіонах. На нашу думку, обов’язко-
вим є затвердження регіональних інноваційних стратегій з акцен-
том на підтримку інноваційної діяльності малого і середнього
 бізнесу. Це передбачає збільшення фінансової автономії регіо-
нів, що забезпечило б достатнє фінансування заходів, що визна-
чені в стратегіях.
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