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Постановка проблеми. Потреба активізації інноваційної діяльності,
обумовлена сучасними проблемами розвитку української економіки та
процесами глобалізації, об’єктивно вимагає вдосконалення стратегічного
планування як на мікро-, так і на мезорівні. З урахуванням розвитку процесів
децентралізації особливої ваги набувають регіональні стратегії інноваційного
розвитку.

Метою даного дослідження є характеристика науково-методичних
засад розробки регіональних стратегій інноваційного розвитку.

Формування стратегій економічного розвитку є важливим елементом
регіональної політики, оскільки забезпечує нормативно-правову основу
прийняття рішень з урахуванням довгострокових цілей сталого розвитку. При
цьому під регіональною інноваційною політикою ми розуміємо систему
засобів, методів та інструментів впливу державних інститутів регіонального
рівня на інноваційну систему регіону. Відтак, стратегічне планування
розглядається нами у якості засобу регіональної інноваційної політики.

Цілеспрямованість стратегії інноваційного розвитку регіону ґрунтується
на загальнонаціональній меті, зазначеній у Законі України як «створення
соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного
відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни,
забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго-
та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів
конкурентоздатної продукції» [2, стаття 3].  Отже, головною метою
регіональної інноваційної стратегії слід вважати відтворення інноваційного
потенціалу регіону та розвиток інноваційної системи для забезпечення
конкурентних переваг регіону та реалізації цілей сталого розвитку.

Реалізація головної мети передбачає послідовне виконання
конкретизованих завдань, що у поєднанні з описом інструментарію впливу
формує механізм реалізації інноваційної стратегії, деталізований в окремих її
розділах. При цьому державний вплив має поширюватись не лише на
«заохочення інноваційно орієнтованих підприємств, але й на утримання
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можливих прибуткових умов для традиційно орієнтованих підприємств, що
стимулює всі підприємства до інноваційної діяльності» [1, с. 195].

На наш погляд, пріоритети сучасного регіонального розвитку
відображатиме інноваційна стратегія, сформована за блоками,
представленими у таблиці 1.

Таблиця 1
Структура інноваційної стратегії регіону

розділи Назва
І Рівень інноваційного розвитку регіону та оцінка інноваційного

потенціалу
ІІ Структура інноваційної системи та стейкхолдери
ІІІ Основні цілі та завдання інноваційного розвитку

3.1 Пріоритетні сфери та проекти
3.2 Прогнозні економічні та соціальні результати інноваційного
розвитку
3.3 План реалізації намічених цілей

ІV Механізм регулювання інноваційної діяльності
4.1 Джерела фінансування інноваційної діяльності
4.2 Фіскальні засоби впливу
4.3 Створення інноваційних кластерів
4.4 Розвиток інноваційної інфраструктури
4.5 Інформаційна підтримка інноваційної діяльності
4.6 Міжмуніципальне та транскордонне співробітництво
4.7 Формування інноваційної культури та кадрова політика
4.8 Участь у міжнародній діяльності

V Моніторинг виконання стратегії

Висновки. Розробка регіональних стратегій інноваційного розвитку за
наведеною схемою сприятиме підвищенню нормативно-правового
регулювання інноваційної діяльності.
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