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Леоненко Н. А. Інноваційний потенціал регіону як основа відтворення економічного потенціалу
У статті розглянуто роль інноваційного потенціалу регіону в забезпеченні сталого суспільного відтворення економічного потенціалу. Визна-
чено складові інноваційного потенціалу, що характеризують ресурси і здатність до їхньої реалізації, які визначають можливості підприємств 
території розвиватися інноваційним шляхом. Підкреслено важливість розробки й адаптації методики розрахунку Підсумкового розвитку іннова-
ційності для регіонів України з метою оцінки стану інноваційної діяльності в державі та порівняння із сусідніми країнами – членами ЄС. Запропо-
новано підхід, який дозволяє виробити концептуальні напрямки інноваційної стратегії економічного зростання. Наголошено на першочерговості 
становлення та підтримки регіональної інноваційної системи як необхідного фактора розвитку інноваційної інфраструктури та надано пропо-
зиції щодо питання створення інноваційних структур у регіоні.
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УДК 338.46
Леоненко Н. А. Инновационный потенциал региона как основа  

воспроизводства экономического потенциала
В статье рассмотрена роль инновационного потенциала региона в 
обеспечении стабильного общественного воспроизводства экономи-
ческого потенциала. Определены составляющие инновационного по-
тенциала, которые характеризуют ресурсы и способность к их реали-
зации, что определяет возможности предприятий территории разви-
ваться инновационным путем. Подчеркнута важность разработки и 
адаптации методики расчета Итогового развития инновационности 
для регионов Украины с целью оценки состояния инновационной дея-
тельности в государстве по сравнению с соседними государствами – 
членами ЕС. Предложен подход, который позволяет выработать кон-
цептуальные направления инновационной стратегии экономического 
роста. Сделан акцент на первоочередности становления и поддержки 
региональной инновационной системы как необходимого фактора раз-
вития инновационной инфраструктуры и предоставлены предложе-
ния по вопросу создания инновационных структур в регионе.
Ключевые слова: национальная инновационная система, инноваци-
онная инфраструктура, инновационный потенциал, инновационная 
стратегия экономического роста.
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UDC 338.46
Leonenko N. A. Innovation Potential of the Region as a Basis  

of Reproduction of Economic Potential
The article considers the role of innovation potential of a region in ensur-
ing stable social reproduction of economic potential. It identifies components 
of innovation potential, which characterise resources and ability to realise 
them, that identifies capabilities of territorial enterprises to develop in inno-
vation manner. It underlines importance of development and adaptation of 
the methods of calculation of the overall development of innovativeness for 
Ukrainian regions with the purpose to assess the state of innovation activity 
in the country compared to neighbouring countries – EU members. The article 
offers an approach, which allows development of conceptual directions of 
innovation strategy of economic growth. It emphasises priority of establish-
ment and support of the regional innovation system as a necessary factor of 
development of innovation infrastructure and gives proposals regarding the 
issue of creation of innovation structures in the region.
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potential, innovation strategy of economic growth.
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Розробка теорії економічної оцінки потенціалу ре-
гіону є обґрунтуванням системи показників, які 
дозволяють оцінювати ефективність використан-

ня економічного потенціалу в цілому і складових його 
потенціалів. Під час детального розгляду системи еко-
номічного потенціалу виявлено, що одна з її складових, 
а саме: інноваційний потенціал, потребує більш деталь-
ного вивчення.

Ряд вчених вбачають змістовне наповнення соці-
ально-економічного розвитку територій за рахунок ак-
тивізації саме інноваційного потенціалу територіаль-
ної організації економіки та взаємодії господарюючих 
суб’єктів. Дослідженням проблематики займалися В. Ага-

лаков, В. Важинська, Б. Данилишин, Г. Захарчин, М. Круп-
ка, В. Максимов, М. Мельник, І. Новікова, Т. Соболєва.

Постановка завдання – розглянути роль іннова-
ційного потенціалу регіону у забезпеченні сталого су-
спільного відтворення економічного потенціалу. Визна-
чити складові інноваційного потенціалу, які визначають 
можливості підприємств території розвиватися іннова-
ційним шляхом.

Метою статті є оцінка ролі інноваційного потен-
ціалу як чинника суспільного відтворення економічного 
потенціалу регіону.

Високоефективна система науково-технічного про- 
 гресу базується на макротехнологіях – технологіях ви-
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робництва наукоємної продукції – транспортному та 
енер гетичному машинобудуванні, космічній техніці, 
спецметалургії, технологічному промисловому устатку-
ванні та верстатобудуванні, мікро- і радіоелектроніці, ін-
формаційних технологіях, надміцних матеріалах, комуні-
каціях, біотехнології тощо. Таким чином, саме ці науково-
технічні напрямки повинні скласти основу інноваційної 
національної моделі економічного розвитку [1].

Інновація (нововведення) у регіональній економіці 
розглядається, по-перше, як процес – вкладання коштів 
в економіку регіону (міста), що забезпечує зміну поко-
лінь техніки і технології; по-друге, як об’єкт – нова тех-
ніка, технологія, що є результатом науково-технічного 
прогресу [2].

Отже, інноваційний (в окремих роботах – науково-
технічний) потенціал є структурним елементом 
економічного потенціалу і являє собою сукупну 

здатність науково-технічних знань та практичного до-
свіду, які має суспільство на даному етапі його розвит ку, 
забезпечити найбільш повне використання ресурсів еко-
номічного потенціалу. Інноваційний потенціал визнача-
ється як базовий ресурс у сучасних умовах інтенсивного 
розвитку економіки, який дозволяє ефективно викорис-
товувати всі інші ресурси, які має суспільство. Також іс-
нує таке визначення інноваційного потенціалу території: 
комплекс взаємопов’язаних ресурсів і можливостей їх 
реалізації, які визначають її здатність (інтелектуальну, 
технологічну, інформаційну, науково-дослідницьку, еко-
номічну тощо) приводити у відповідність зовнішні та 
внутрішні можливості розвитку; використання й розви-
ток нових сфер і способів ефективної реалізації наявних 
і перспективних ринкових можливостей [3].

При цьому виділяють складові інноваційного по-
тенціалу, що характеризують ресурси і здатність до їх-
ньої реалізації, які визначають можливості підприємств 
території розвиватися інноваційним шляхом.

Складові інноваційного потенціалу такі [4]:
 ринкова, яка характеризує ступінь відповідно-

сті зовнішніх можливостей території зовніш-
нім, які генеруються ринковим середовищем;

 інтелектуальна, що визначає можливості гене-
рації та сприйняття ідей і задумів новацій та до-
ведення їх до рівня нових технологій, конструк-
цій, організаційних і управлінських рішень;

 кадрова, що характеризує можливості персона-
лу застосувати нові технології, реалізувати нові 
організаційні й управлінські рішення, розроби-
ти й виготовити нові товари;

 технологічна, яка характеризує здатність під-
приємств території оперативно переорієнтува-
ти виробничі потужності й налагодити еконо-
мічно ефективне виробництво нових продуктів, 
які відповідають запитам споживачів;

 інформаційна, що характеризує інформаційну 
забезпеченість, ступінь повноти, точності й 
суперечності інформації, необхідної для при-
йняття ефективних інноваційних рішень;

 інтерфейсна, яка характеризує можливості 
приведення у відповідність і узгодженість різ-

носпрямованих інтересів суб’єктів інноваційно-
го процесу: розробників інновацій; виробників 
нових товарів; інвесторів, постачальників ви-
хідної сировини, матеріалів і комплектуючих; 
торговельних і збутових посередників; спожи-
вачів; суспільство загалом тощо;

 науково-дослідницька, яка характеризує наяв-
ність започаткування результатів науково-до-
слідницьких робіт, достатнього для генерації 
нових знань, здатність проведення досліджень з 
метою перевірки ідей новацій та можливості їх 
використання у виробництві нової продукції.

Окремою складовою інноваційного потенціалу 
регіону визначено маркетингову складову, яка являє 
собою здатність регіону, використовуючи наявні ресур-
си, існуючу інноваційну інфраструктуру та сформова-
ну інноваційну культуру, комерціалізувати результати 
науково-технічної діяльності та забезпечити їх ефектив-
не використання [3].

З метою досягнення оптимізації витрат на іннова-
ційну діяльність, підвищення ймовірності комерційного 
успіху і зменшення ризику невідповідності нових това-
рів потребам ринку багато уваги приділяється визна-
ченню оцінки складових інноваційного потенціалу.

Перш за все слід зазначити, що усі аспекти 
науково-технічного прогресу й соціального розвитку 
суспільства, тобто інноваційні ресурси, визначають ве-
личину інноваційного потенціалу.

Таким чином, якісно та кількісно інноваційний 
потенціал представлений нововведеннями. Також ін-
новаційний потенціал запропоновано оцінювати шля-
хом визначення місця науки як комплексу досягнень 
людського розуму, які накопичуються і втілюються 
в су спільному виробництві країни. Аналіз та оцінка 
науково-технічного потенціалу дозволяють зробити ви-
сновки про рівень економічного розвитку країни та її 
галузей, ступінь її науково-технічної забезпеченості та 
самостійності, можливості економічного та науково-
технічного співробітництва.

Сьогодні у світовій практиці застосовується ме-
тодика оцінки регіонального інноваційного роз-
витку, яка розроблена експертами Єврокомісії 

на основі 13 індикаторів Регіонального інноваційного 
таблоїду, які об’єднані у 4 групи: людські ресурси; гене-
рування нових знань; поширення та застосування знань; 
фінансування інноваційної діяльності та комерціаліза-
ція інновацій, ринки збуту. На основі вищевказаних по-
казників розраховується Виведений підсумковий індекс 
регіональної інноваційності, що дозволяє визначити 
регіони-лідери в межах країни. Науковцями підкресле-
но важливість питання розробки й адаптації методики 
розрахунку Підсумкового розвитку інноваційності для 
регіонів України з метою оцінки стану інноваційної ді-
яльності в державі та порівняння із сусідніми країнами-
членами ЄС [5].

Як визначальний інноваційний чинник і водно-
час обов’язкову компоненту інноваційного потенціалу 
окремі науковці відзначають перевагу людського інте-
лекту у всіх його проявах над проектно-виробничими 
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та організаційно-виробничими завданнями, а також 
забезпеченням ринків збуту. Для визначення умовної 
спільноти інноваційної фахової інтелігенції з її демо-
графічними, соціально-економічними, професійно-ква-
лі фікаційними, мотиваційними, морально-психо ло-
гічними та іншими характеристиками запропоновано 
використовувати термін «когнітаріат». У сучасній на-
уковій літературі вчені наголошують на необхідності 
соціогуманістичного підходу до вивчення інновацій. 
Соціогуманістичний підхід відзначається увагою до 
необхідності вивчення інноваційного потенціалу люд-
ських спільнот через призму притаманного їм комплек-
су суспільних (громадянських), соціально-пси хо логічних, 
інтелектуально-інформаційних, мо раль но-пси хологічних 
та інших функцій і властивостей. Отже, вирішення про-
блем людських ресурсів необхідно розглядати через 
призму формування та використання людського капі-
талу, механізми якого сприятимуть розвитку людських 
якостей, реалізації не тільки трудового, але й інновацій-
ного потенціалів регіону [6]. Реалізація запропонованого 
підходу сприятиме визріванню суспільних передумов для 
послідовних радикальних інноваційних перетворень.

Інноваційний потенціал розглядається як здат-
ність суспільства, окремих його складових до ефектив-
ної інноваційної діяльності. До елементів цієї здатності 
належать: інтелектуальний рівень і творча (креативна) 
готовність населення, насамперед тих його категорій, 
що є безпосередніми суб’єктами інтелектуальної праці; 
рівень ресурсного забезпечення інноваційної діяльно-
сті в межах держави, регіону, галузі, підприємств тощо 
(інформаційна база, матеріально-технічне оснащення, 
професійна підготовка і кадрова політика в інновацій-
ній сфері); фінансування та стимулювання відповідних 
видів діяльності.

Вітчизняні дослідники інноваційного потенціалу 
наголошують на необхідності якісних змін дер-
жавної інноваційної політики, акцентуючи увагу 

на наявних утворених проблемах щодо згаданого пи-
тання, а саме: недоступності (з фінансових та організа-
ційних причин) процедури патентування для більшості 
вітчизняних винахідників, низькому рівні правової за-
хищеності українських патентів, невідповідності рівня 
їх захищеності кращим світовим зразкам, відсутності 
дієвих механізмів впровадження та комерційного успі-
ху нововведень. Таким чином, врегулювання на дер-
жавному та регіональному рівні окресленої проблеми є 
обов’язковою умовою ефективності регіональної іннова-
ційної політики, спрямованої на економічне зростання.

Підкреслюючи важливість інноваційного потен-
ціалу для розвитку регіону та країни взагалі, науковці 
наголошують на тому, що розвиток науково-технічного 
прогресу, генерування інновацій є тими важливими 
чинниками, які спрямовані на покращання умов жит-
тєдіяльності суспільства певного регіону. Інноваційний 
шлях регіональної економіки зумовлений комплексним 
реформуванням науково-технічної сфери від приклад-
них досліджень до серійного виробництва наукомісткої 
продукції та виведення її на міжрегіональні та світові 
ринки. Від активізації розвитку інновацій у регіоні зале-

жать трансформаційні процеси в його господарському 
комплексі, формування нових видів економічної діяль-
ності, оптимізація територіально-галузевої структури 
регіону, а в кінцевому результаті – підвищення якості 
життя населення [7].

Серед згаданих питань велику увагу приділено до-
слідженню шляхів розвитку інноваційного по-
тенціалу як складової економічного потенціалу. 

Запропоновано підхід, який дозволяє виробити концеп-
туальні напрямки інноваційної стратегії економічного 
зростання, що базується на:

 підтримці інноваційного потенціалу, зокрема 
тих виробничо-технологічних систем, що ма-
ють завершений характер, інновацій базисного 
характеру;

 селективності підтримки напрямів інноваційно-
го характеру для концентрації наявних ресурсів 
та підвищення ефективності їх використання;

 сприянні розвитку конкурентних переваг під-
приємств з виробництва нових високотехноло-
гічних продуктів, особливо національних тор-
говельних марок;

 залученні до інноваційно-інвестиційного про-
цесу на державному та регіональному рівнях 
ресурсів усіх наявних форм власності, включа-
ючи приватну;

 запровадженні єдиних національних техноло-
гічних стандартів на основі світових стандартів 
якості;

 розвитку інновацій інфраструктурного та орга-
нізаційно-управлінського типу, що є необхід-
ною передумовою підвищення конкуренто-
спроможності національних виробників;

 використанні кластерної стратегії.
Національна інноваційна система країни форму-

ється під впливом таких факторів, як наявність природ-
них ресурсів, форм інституційної взаємодії державних і 
приватних структур, рівня розвитку науки й інновацій-
ного потенціалу тощо.

Дослідження науковцями впливу процесів глоба-
лізації на національні інноваційні системи засвідчило 
позитивні та негативні тенденції. Позитивними є фор-
мування «світового запасу знань», спрощення доступу 
до зарубіжних ресурсів і нововведень, створення між-
народних науково-дослідницьких альянсів і трансфер 
прогресивних технологій. Негативні являють собою від-
тік різноманітних ресурсів із країн, що розвиваються, 
закріплення відмінностей у рівні технологічного розви-
тку країн – інноваційних лідерів з експортоорієнтова-
ним типом економіки і країн-аутсайдерів з імпортоорі-
єнтованим типом економіки тощо.

Сприятливе зовнішнє середовище інноваційно-
го розвитку регіонів забезпечується інституційною 
структурою їх господарських комплексів. Для іннова-
ційного поштовху необхідним є економічне середови-
ще взаємопов’язаних, різних за масштабами суб’єктів, 
здатних гнучко реагувати на нього. Стійке фіскальне 
та монетарне регулювання розвитку малого та серед-
нього бізнесу реально здатне забезпечити структурну 
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перебудову господарських комплексів регіонів і забез-
печити інституціональні передумови інноваційного 
економічного зростання. Отже, в основі регіональної 
інноваційної політики регіону науковці вбачають такі 
принципи: пріоритет інновацій над традиційним вироб-
ництвом регіону, забезпечення правової охорони інте-
лектуальної власності, сприяння розвитку конкуренції 
в інноваційній сфері, гнучкість інноваційної політики, 
інтеграція науки, освіти та підприємницької діяльності, 
забезпечення розвитку інноваційного підприємництва, 
сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного 
наукового співробітництва тощо.

Наукові роботи, які присвячені розгляду інно-
ваційного потенціалу регіону, містять твердження, що 
для становлення регіональної інноваційної системи 
необхідний розвиток інноваційної інфраструктури та 
надають пропозиції щодо питання створення інновацій-
них структур у регіоні. Одним із способів поновлення 
економічної структури та інноваційної активізації є по-
всюдне відкриття парків технологічної, промислової, 
дослідницької спрямованості, інноваційних організацій 
та інкубаторів. Доречним серед науковців вважається 
застосування модульної системи інноваційних організа-
цій, у якій інкубатор – це і є стрижневий модуль системи. 
Одним зі шляхів розвитку інноваційної інфраструктури 
є створення стійких і здатних до саморозвитку техно-
парків, що забезпечують розробку та виробництво інно-
ваційного продукту та його використання у сфері мате-
ріального виробництва на тривалу перспективу. 

Головна функція основного елементу інновацій-
ної інфраструктури – технопарку – полягає в тому, щоб 
пов’язати воєдино усі фактори, які забезпечують появу та 
розвиток інноваційних підприємств: талановитих людей 
(вчених, інженерів, винахідників, менеджерів), які мають 
ідеї та розробки, сучасних промисловців, малий бізнес, 
ініціативу та підтримку органів регіональної влади.

Суттєву роль у процесі вирішення питань ство-
рення бази для досліджень та їх фінансування, 
крім державної підтримки, відіграють контакти 

навчальних закладів із промисловістю. Підкреслено не-
обхідність використання наукової та матеріальної бази 
підприємств для наукових досліджень, а брак коштів по-
требує участі приватних підприємств у їх фінансуванні.

Розширення бази наукових знань надає можливість 
промисловості ефективно задовольняти майбутні потре-
би людей та використовувати нові можливості ринку, а 
відтак розвиватися й підвищувати ефективність господа-
рювання. Перспективною формою контактів багатьох ви-
шів із промисловими підприємствами у проведенні масш-
табних розробок визнано дослідницькі й наукові парки, 
що розташовані поблизу базових вишів і являють собою 
комплекси дослідницьких, проектних та виробничих ор-
ганізацій, які розробляють великі актуальні проблеми від 
початку до кінця − від наукового аналізу та розв’язання 
до впровадження результатів у виробництво.

Досвід досліджень науковців свідчить про те, 
що за існуючої сьогодні в Україні економічної системи 
створити технологічний парк західноєвропейського чи 
американського типу і забезпечити його повноцінну ді-
яльність повною мірою не можна, оскільки соціально-

економічне середовище України не сприяє народженню 
подібних явищ. Мають вирішальний вплив такі нега-
тивні фактори, як: відсутня можливість розвитку, не-
досконалість сучасного ринку праці, капіталу, товарів, 
належного інституційного забезпечення; відсутність 
підприємництва у цивілізованих формах; недостатність 
сучасних необхідних засобів комунікацій та інформа-
ційних технологій, які б дали змогу вести управління.

У наукових дослідженнях приділяється особли-
ва увага промислово-інноваційній політиці як одній з 
важливих передумов забезпечення економічної стабіль-
ності України. Підкреслюється важливість реалізації 
промислово-інноваційної політики, оскільки інноваційне 
спрямування світового розвитку впливає на визначення 
промислової політики держави. Державна регіональна 
промислово-інноваційна політика визначена як система 
цілей і задач, визнаних і підтриманих державою на ре-
гіональному рівні, закріплених законодавчо й орієнто-
ваних на розвиток і державну підтримку промислового 
виробництва, особливо на базі наукомістких технологій 
і заходів, що забезпечують інноваційні процеси у сферах 
промисловості регіону, ефективність яких визначається 
рівнем інноваційно-технологічного розвитку [8].

виСНовКи
Таким чином, шляхом досягнення позитивної ди-

наміки показників економічного зростання є підвищення 
ефективності виробництва та раціональне використання 
усіх видів ресурсів, що досягається завдяки впроваджен-
ню у виробництво новітніх технологій та обладнання. 
Складовою організаційно-економічного механізму ін-
новаційного регіонального зростання є інфраструктура 
розвитку та система фінансування проектів. Отже, іс-
нуючий розрив між наявним інноваційним потенціалом 
української економіки, що визначається високою квалі-
фікацією наукових, інженерно-технічних кадрів, і ступе-
нем його впливу на економічні процеси може бути лікві-
дований за рахунок запровадження сучасного механізму 
фінансування та організації інноваційних проектів.       
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доХоди місцевиХ бюджетів яК інстрУмент забезпечення повноважень 
органів самоврядУвання

ЛаМСькИй М. Д.

УДК 336.1:352

Ламський М. Д. Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення повноважень органів самоврядування
Мета статті полягає у вивченні, аналізі та оцінці стану доходів місцевих бюджетів. Визначено основні джерела наповнення доходів місцевих бю-
джетів України та їх значення у формуванні основних грошових фондів органів місцевого самоврядування. Досліджено проблеми обмеженості до-
хідної частини бюджетів у процесі виконання повноважень, покладених на місцеві органи влади. Визначено та проаналізовано ряд змін і реформ 
після впровадження Податкового кодексу, які не забезпечили вирішення питання щодо достатності наповнення фінансового ресурсу місцевого са-
моврядування. У результаті дослідження надано рекомендації щодо  можливості розширення дохідної бази місцевих бюджетів для фінансування, як 
соціального, так і господарського напрямку, місцевими органами влади. Розроблено конкретні пропозицій щодо зміцнення фінансової бази регіонів.
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УДК 336.1:352
Ламской М. Д. Доходы местных бюджетов как инструмент  

обеспечения полномочий органов самоуправления
Цель статьи заключается в изучении, анализе и оценке состояния 
доходов местных бюджетов. Определены основные источники напол-
нения доходов местных бюджетов Украины и их значение в формиро-
вании основных денежных фондов органов местного самоуправления. 
Исследованы проблемы ограниченности доходной части бюджетов в 
процессе выполнения полномочий, возложенных на местные органы 
власти. Определены и проанализированы изменения, реформы  после 
внедрения Налогового кодекса, которые не обеспечили решения во-
проса по достаточности наполнения финансового ресурса местного 
самоуправления. В результате исследования даны рекомендации от-
носительно возможности расширения доходной базы местных бюд-
жетов для финансирования, как социального, так и хозяйственного 
направления, местными органами власти. Разработаны конкретные 
предложения по укреплению финансовой базы регионов.
Ключевые слова: доходы бюджета, местный бюджет, налоги и сборы.
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Lamskyy M. D. Income of Local Budgets as a Tool of Ensuring Powers  

of Self-Governance Bodies
The goal of the article lies in the study, analysis and assessment of the state of 
income of local budgets. The article identifies main sources of income of local 
budgets in Ukraine and their importance in formation of main money funds 
of the local self-governance bodies. It studies problems of scantiness of the 
income part of budgets in the process of performance of powers by the local 
bodies of authority. It identifies and analyses changes and reforms after in-
troduction of the Tax Code, which did not provide solution of the issue of suf-
ficiency of the income part of the financial resource of local self-governance. 
In the result of the study the article gives recommendations with respect to a 
possibility of expansion of the income base of local budgets for financing both 
the social and economic directions by local authorities. It develops specific 
proposals on strengthening the financial base of regions.
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