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Пріоритетами при розробці стратегії й політики впровадження 
інноваційної моделі розвитку регіону сьогодні є: 1) концентрація ресурсів на 
проведення фундаментальних і прикладних досліджень у тих напрямках, де 
регіон має значний науковий, технологічний і виробничий потенціал; 2) 
впровадження ринкових механізмів підтримки нових технологій, розширення 
участі малого і середнього бізнесу в науково-технологічному розвитку; 3) 
впровадження програмно-цільового підходу до фінансування всіх секторів 
наукової сфери; 4) приведення системи правового захисту інтелектуальної 
власності у відповідність із міжнародними нормами й уведення інтелектуальної 
власності в господарський оборот; 5) розвиток сучасних інформаційних 
технологій. 

Рівень інноваційності бізнесу розглядають через рівень інноваційної 
активності підприємств, які в свою чергу, визначаються через показник  
питомої ваги інноваційно-активних підприємств. 

Для формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу 
розвитку підприємств Слобожанщини має бути реалізовано деякі невідкладні 
завдання, сутність яких полягає у: 1) розробці стратегії реформування 
економічних відносин в інвестиційному комплексі регіону; 2) створенні та 
підтримці діяльності інноваційних кластерів та консорціумів, технополісів, 
стратегічних альянсів інноваційного типу, а також малого інноваційного 
бізнесу; 3) формуванні економічних механізмів розвитку, спрямованих на 
забезпечення якісних структурних змін за рахунок заощадження ресурсів. 

Формування інноваційної моделі інвестиційної політики регіону – 
ключова економічна проблема сучасності. Формування ефективних 
інструментів залучення інвестицій в економіку регіонів є одним із головних 
шляхів забезпечення їх сталого економічного розвитку. 

Регіон виступає повноправним учасником в інформаційному та 
нормативно-правовому забезпеченні побудови інноваційної моделі розвитку 
територій, а також учасником відповідних економічних експериментів. 
Необхідно забезпечити реалізацію інноваційного комплексу програмних, 
планових і поточних рішень у всіх сферах життєдіяльності територій, і 
ефективний перехід до інноваційної моделі економіки на регіональному рівні. 
Ступінь організації інноваційного середовища на такому рівні вище аніж на 
загальнодержавному. 

Головною узагальнюючою причиною можна вважати більш високу 
інноваційну культуру через швидку реалізацію інноваційних ініціатив та більш 
динамічний розвиток регіональної нормативної бази; збереження у регіонах 
більш розумної системи керування. 



Впровадження інноваційної моделі розвитку Слобожанщини передбачає 
вирішення таких основних задач як: 1) заохочення розвитку експортних 
технологій; 2) інтенсифікація розвитку сільського господарства; 3) формування 
раціональної системи розселення; 4) розвиток регіональної і міжрегіональної 
інфраструктури; 5) забезпечення раціональної системи природокористування. 

Комплексне взаємоузгоджене вирішення окреслених аспектів сприяє 
реалізації стратегії інноваційного розвитку регіону відповідно до визначених 
пріоритетів соціально-економічного розвитку, підвищує інноваційний рівень 
регіону та зменшує територіальні диспропорції. 
 

 


