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У сучасних умовах господарювання актуальним є дослідження 

впливу інновацій на зміни в організації економіки регіону. Відомо, що 
регіональній організації господарства властива значна інерція, тобто вона 
змінюється досить повільно, а тому її розвиток має обґрунтовуватися на 
основі застосування сучасних якісних знань. 

Оцінка національних обсягів та ефективності інноваційної 
інфраструктури в України свідчить про незначну активність використання на 
підприємствах виробничої сфери науково-технічних досягнень, їх слабке 
застосування до рішення основних завдань відновлення національної 
економіки. 

Руйнівну дію зовнішніх чинників на інноваційну діяльність 
підвищують внутрішні недоліки господарюючих структур. Це свідчить про 
недосконалі системи менеджменту, відставання організації виробництва від 
сучасних умов та потреб ринку. 

Ключовим пріоритетом розвитку інноваційної інфраструктури в 
регіонах Україні є забезпечення умов формування бази знань у регіоні, 
відтворення систем інноваційного кредитування та інвестування, орієнтацію 
на забезпечення концентрації інноваційних знань.  

Запровадження комплексного підходу до розробки інноваційно-
інвестиційних програм дозволить забезпечити збалансований економічний, 
екологічний і соціально-культурний розвиток регіону, знайти шляхи 
розв’язання найбільш гострих та значущих проблем.  

Однак на поновлення виробничого потенціалу негативно впливає 
відсутність законодавчої бази інноваційної політики. Однією з основних 
умов механізму реалізації пріоритетів науково-технічного і інноваційного 
розвитку є наявність чіткої законодавчої бази.  

Становлення регіональної інноваційної інфраструктури можливе при 
активізації інноваційного бізнесу, участі венчурного капіталу, страхування 
підприємницьких ризиків з впровадження нововведень, дієвої нормативно-
законодавчої бази щодо інтелектуальної власності.  

Дослідження показують, що на відміну від країн з розвиненою 
економікою, в Україні відсутня національна інноваційна система. 

Негативна динаміка зменшення інноваційної активності підприємств 
одночасно зі скороченням наукового сектору гальмують економічне 
зростання та загрожують прогресивному розвитку як окремих регіонів, так і 
всієї держави. Одним із шляхів виходу з ситуації що склалася,є створення 
каталізатору інноваційних процесів таформування бази знань регіону. 
Формування бази знань в системі інфраструктурного забезпечення системи 
інноваційного розвитку регіону передбачає активізацію процесів накопичення 
інноваційних знань на всіх рівнях.  



Розвиток інноваційного освітнього середовища у регіоні має значний 
вплив на всі структурні компоненти системи. Його цементуючим ядром є 
проблема генерування новацій, отримання оптимальних результатів на основі 
пошуку, започаткування нових концепцій, технологій тощо. Інноваційне 
середовище формує прогностичне майбутнє регіональної освіти. Слід 
констатувати, що інновації на сьогодні не впливаютьна розвиток інститутів 
ринкової інфраструктури і не забезпечують їх економічну стабільність. 

 
 

 


